
 تقویت کننده ویا بوستر شات بگیرند؟ تزریقکدام اشخاص می توانند کھ 
 :سال و یا باالتر از آن 12اشخاص 

پس از دریافت دومین واکسن در سری اولیھ خود، پنج ماه واکسن پی فایزر تشویق میشود تا  •
 .واکسن تقویتی دریافت کند

پس از دریافت دومین واکسن در سری اولیھ خود،  پنج ماهواکسن مدیرنا تشویق میشود تا  •
 واکسن تقویتی دریافت کند

قویت تزرق  دو ماه دوره واکسن نخست شانبعد از تشویق میشود تا جانسون  -واکسن جانسون•
مبتال بھ این مرض بودند  کھ عفونت ھای پیشرو را تجربھ کردند و اشخاص  کننده را بگیرند.

تزریق باید  تشویق میشوند کھ از تکمیل مکمل واکسین) (نتیجھ معاینات شان مثبت بوده بعد
 از مصونیت طبیعی است. طوالنی تز چون کھ مقاومت ایمنی واکسنتقویت کننده را بگیرند 

وری میباشد؟ ویا بوستر شاتتق��ت کنندە  تزر�قچرا  �ض  

ف به  ی م�کنند. چا�س رفنت  وا�سن ها تاث�ی گذار و موثر میباشد و از عفونت جلوگ�ی
ف � آورد. و مرگ شفاخانه و مبتال شدە به ب�ماری کرونا   را پاینی

ود.  ف م�ی وری � باشد چون موث��ت وا�سن به مرور زمان پاینی  شات تق��ت کنندە �ف
 تیتانوس معمو� مشاهدە شدە است مانند، وا�سن وا�سناست  که در سایر  این طب��

ی میباشد.  د. س�اە �فه و د�ف�ت  تزر�قایهای تق��یت حفاظت شما را در طول زمان باال می�ب

FAQ Booster shot 19کوا�د  ە تق��ت کنند شات  

پرسش ھا و پاسخ ھای متداول در مورد شات تقویت کننده 
19کواید   
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اضافی و دوز DOSEمعنی سری اولیھ چیست؟ آیا فرق بین دوز 
DOSEتقویت کنند چیست؟  

واکسن   نخست DOSEو یا  Moderna، مدیرنا  Pfizerپی فایزر  زرق بھ دو اشاره "سری اولیھ"
 Additionalو یا  "دوز اضافی "جانسن، جانسن را میگویند کھ بخاطر جلوگیری از ویروس میباشد.

dose  یھ روز بعد از سری اول 28پی فایزر و یا مدیرنا را اشخاص کھ نسبتا نقص ایمنی شدید دارند باید
 رورت دارد تا بتواند مصونیت قبلی اش ھمچون اشخاص بدن نقصدیگر ض زرقبگیرند چون کھ بدن آنھا بھ 

بعد از گرفتن سری اولیھ بھ اشخاص داده میشود تا کھ  "تقویت کننده زرق" ایمنی می باشد بدست بیاورند.
   تقویت کند. بھ مروز زمان بتوانند مصونیت آنھا را

 
 
 

ده بگیریم؟وزنت کننده متفاوت از واکسن کواید تقوی تزریقآیا میتوانیم    
نظر بھ سن و سال خود شما میتوانید کھ یک تقویت کننده متفاوت از واکسن کواید 

خود انتخاب کنید.  اگر در مورد واکسن تقویت کننده سوالی دارید باید با متخصص 19
خود صحبت کنید.)CBO ( محلیمراقبت ھای بھداشتی یا سازمان   

 
 

 
 

تق��ت چ�ست؟زرق عوارض جانیب   
 

تق��ت کنندە همانند �ی اول�ه � باشد ، مانند تب، � دردی دل بدی و  زرقعوارض جانیب 
جدی  میباشد.عوارض جانیب  �ق شدە است ، همه این �س�ار عادیدر د در جای که وا�سن تزر 

د�دە م�شود کم  آن �س�ار  در   

 



ور است که زرق  ا�ر من نقص ا�میض  تق��ت کنندە را داشته باشم آ�ا �ض
م؟  بعد از شات اضا�ض و �ا اد�شنل شات بگ�ی

عد از زرق اضا�ض و �ا اد�شنل شش ماە بشما را �ش��ق م�کن�م که  ب� ، ا�ر شما نقص ا�میض شد�د دار�د 
�د.  تق��ت کنند بوس�ت شات و �ا زرق  شات  بگ�ی

 
 

م؟  زرق آ�ا من میتوانم در زمان بارداری  تق��ت کنند ه را بگ�ی
 

 .  
 
 

 
 

را بگیرم؟ آیا شات تقویت کننده   کجا میتوانم  شات تقویت کننده ویا بوستر شات
  ویا بوستر شات رایگان است؟

تی و یا ارائھ مراقبت ھای بھداشتی ، دواخانھ ھای و اداره بھداششما میتوانید شات تقویت کننده خود را در مکان ھای 
عالوه بر آن ھمانند مراجعھ کنید.  Vaccine.gov و یا بھ سایت 1-800-232-0233 ھم میتوانید کھ بھ شماره

. اگر بھ رھنمای بدون در نظر داشت وضعیت مھاجرتی شما تقویت کننده نیز بر ھمھ رایگان میباشد ، زرقسری اولیھ 
 .محلی خویش صحبت کنید CBOضرورت دارید با 

  
 

 و آ�ا من میتوانم که 
گ

تق��ت کنندە را  زرقوا�سن (فلو) �ماخورد�
م؟   همزمان بگ�ی

 و کوا�د 
گ

�د. همانطور که توسط  19ب� ، وا�سن �ماخورد� و  CDCرا میتوان�د همزمان بگ�ی
ف توص�ه شدە است.   ا�من سازیشیوە های  �ا کمیته مشوریت در زمینه   ن�ی

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

کنندە و �ا بوس�ت شات برای   و شات های تق��ت 19، وا�سن کوا�د  ب�
شما �ش��ق م�ش��د برای   های باردار مصون و موثر میباشد. شما با�د خانم

ف زرق �د تا که شما و طفل شما از خطرات مبتال  گرفنت تق��ت کنند بگ�ی
 19. از مبتال شدن به کوا�د محفوظ باش�د  19شدن به مرض کوا�د 

داری ممکن است به خطرات جدی منجر شود. دوران بار   
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