
 ( 2 ) 19 سواالت متداول در خصوص واکسن کووید 

 ممکن است رخ دهد، چیست؟ 19ترین عوارض جانبی که پس از دریافت واکسن های کوویدشایع

 است که آننشانه طبیعی است وکه محدود و خفیفی رخ دهد  یممکن است عوارض جانب ونیناسیبعد از واکس

 درو تورم در بازو ی، قرمزدر محل تزریق عبارتند از درد جیرا یکند. عوارض جانبیبدن شما را محافظت م واکسن،

 نیاگاهی . برخی عالیم خفیف دیگرو گذرا ، لرز، تب ی، سردرد، درد عضالنیخستگ نی، و همچنورود سوزنمحل 

و نیاز به استراحت قرار دهد،  ریروزمره را تحت تأث یهاتیدر انجام فعال را شما ییتواند توانایم یانبج عوارض

 شود.می چند روز برطرف یدر ط معموالاما داشته باشید 

 چه مدت ایمنی ایجاد خواهد کرد؟ 19واکسن کووید

ماه در مقابل ابتال به بیماری مصون هستند و  6اند حداقل تا که مبتال به بیماری شدهحسب اطالعات فعلی، افرادی

 مشخص استآنچه در مقایسه با عوارض خفیف واکسن، . احتمال ابتالی مجدد در این دوره زمانی بسیار نادر است

 به ی کهدر صورتشود، از افراد  یاریو مرگ بس ی شدیدماریاعث بتواند بمی 19کووید خود بیماری  است که نیا

انتقال بیماری به عزیزانمان که در معرض ابتال به نوع شدید بیماری هستند ، خطر بتال شویمم 19کووید بیماری 

 .است یترانتخاب مطمئن، 19کووید  واکسن وجود دارد. بنابراین، تزریق

 ام را با دیگران حفظ کنم؟دوز واکسن را بزنم، آیا نیاز است که ماسک بزنم و فاصله 2اگر من 

اند باید در جامعه همچنان و دو دوز خود را دریافت نموده شده نهیواکس که به طور کاملیافراد در حال حاضربله 

فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک مناسب را رعایت نمایند. بدلیل اینکه ممکن است واکسن صد درد صد باعث 

مصون شده باشید ولی ممکن است  ایمن شدن شما نشده باشد و لذا در معرض خطر ابتال باشید. عالوه بر این اگر

مصونیت حاصله سبب محافظت شما از بیماری شدید و عوارض آن شود ولی ممکن است فرم خفیف بیماری را 

های بهداشتی را رعایت بگیرید و بدون آنکه متوجه شوید به دیگران بیماری را منتشر کنید، لذا باید همچنان توصیه

 کنید.

را دریافت  19شده باشم و بهبودی حاصل شده باشد، نیاز است که واکسن کووید 19اگر من قبال مبتال به کووید

 کتم؟

ماند لذا به ماه میزان آنتی بادی محافظتی در بدن باقی می 6مطالعات نشان داده که بعد از ابتال به بیماری تا حدود 

دریافت واکسن برای افراد بیشتری فراهم ماه نیازی به دریافت واکسن ندارند تا امکان  6افرادیکه مبتال شده اند تا 

 شود.

 


