
انواع جهش های COVID-19 و واکسن های یادآور
اطالعات و حقایق

:COVID-19 واکسن های یادآور
چرا به یک واکسن دیگر هم نیاز دارم؟

چرا باید واکسن های یادآور COVID-19 را همچنان دریافت کنم؟
محافظت ایجاد شده از اولین واکسن COVID-19 به تدریج از بین می رود. واکسن های یادآور کمک می کنند تا آن محافظت 
ایجاد شده دوباره تقویت گردد. ویروس COVID-19 نیز در طول زمان تغییر می کند و واکسن ها و یادآور اصلی نمی توانند 

به خوبی در برابر نسخه ها یا جهش های جدید ویروس محافظت ایجاد کنند. دانشمندان واکسن های یادآور طراحی می کنند تا در 
برابر جهش های جدید محافظت ایجاد شود.

جدیدترین واکسن های یادآور چه تفاوتی با واکسن هایی که قبالً دریافت کرده ام، دارد؟
اولین واکسن های COVID-19 - که سری اولیه نامیده می شوند - برای محافظت در برابر نوع اصلی COVID-19 طراحی 

شده  بودند. اولین واکسن یادآور، با یادآوری آمادگی بدن در مقابل عفونت COVID-19، محافظت ایجاد شده را دوباره بازسازی 
می کند. واکسن یادآور که به تازگی توسعه یافته )یادآور دوم(، ایمنی ایجاد شده را بازیابی می کند و محافظت در برابر رایج ترین 

جهش های COVID-19 و BA.4 و BA.5 )اُمیکرون( را اضافه می کند.

اگر قبالً به COVID-19 مبتال شده باشم، چه می شود؟
حتی اگر قبالً به COVID-19 مبتال شــده  باشــید، دریافت واکســن یادآور COVID-19 محافظت بیشــتری در برابر این ویروس 

ایجاد می کند.

چه زمانی با واکسن هایی که دریافت کرده ام به روز در نظر گرفته می شوم؟
ســن شــما تعییــن می کنــد کــه کــدام واکســن ها و یــادآور را بایــد دریافــت کنیــد تــا بــه روز در نظــر گرفتــه شــوید. در اینجــا توصیه هــای مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از 

بیماری هــا )CDC( آورده شــده اســت:

سنین

درماندرماندرماندرمان

سنینسنینسنین

6 ماهه تا 4 ساله

سری های اولیه
+

یادآور دوم
)Moderna یا Pfizer از(

18 ساله و بیشتر12 تا 17 ساله5 تا 11 ساله

اگر در مورد واکسن یادآور که مناسب شما است و زمان دریافت آن سؤالی دارید، در آزمون تعاملی واکسن یادآور CDC شرکت کنید.

واکسن های یادآور برای 
COVID-19 رایگان و هم اکنون در 

دسترس هستند.

با استفاده از پشتیبان یاب NCRN وقت مالقاتی را برای خود برنامه ریزی کنید
 یا برای یافتن مکان های واکسیناسیون نزدیک به خود، با 

شماره تلفن 5097-904-877-1  تماس بگیرید.
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