
.سال 11-5مجوز استفاده اضطراری پی فایزر برای اطفال 

واکسن پی قایزر و بیونتک مجوز استفاده اضطراری از طرف سازمان غذا و دارو برای واکسن  2021/29/10تاریخ 
را تایید کرده است.مدیر مراکز کنترول بیماری استفاده از آن بدست آورد و  را سال 11-5بھ اطفال  19کواید   

% والدین حاضر بھ گرفتن واکسن برای اطفال 25در حال کھ این یک نقطھ عطف مھم در کار واکسن ما است ، بیشتر از 
5-11 سال شان ھستند.تا آنجا در 15 نومبر بیشتر از 3.64 میلیون، اطفال پایین تر از سن 12 سال دوز نخست واکسن

شان را گرفتھ اند. (منبع سی دی سی). 19کواید   

داده است و سی دی  سال  11-5اف دی ای اجازه گرفتن واکسن پی فایزر بیونتک را برای اطفال بعد از آزمایش ھای دقیق 
سی نیز استفاده آنرا تایید کرده است. بر اساس نتایج قاطع اف دی ای و سی دی سی اعالم کردند کھ واکسن مصون و موثر 

 می باشد. 

تا بھ امروز پس از صد ھا میلیون دوز کھ بھ بزرگان و نوجوانان داده شده است  ، واکسن پی فایزر عوارض جانبی مداوم 
نداشتھ است. ما میدانیم کھ این واکسن برای بزرگان مصون و موثر می باشد. بدون تردد گفتھ می توانیم کھ برای اطفال نیز 

(منبع سی دی سی). موثر خواھد بود.   

 سواالت مکرر:
 چگونھ و در کجا میتوانم طفل خود را واکسن کنم؟ 

واکسن در نزد متخصصان اطفال ، کلنیک ھای فامیلی ، اداره بھداشتی محلی ، مراکز بھداشتی جامعھ، دوا خانھ ھا، مرکز 
، در بعضی جای ھا ممکن در کلینیک بھداشتی روستایی موجود باشد. ھمچنان مرکز بھداشتی ھاوایی بھداشتی مکتب ھا 

مکاتب نیز ممکن واکسن برای فامیل ھا داشتھ باشند. ما از ھمھ  بومی و مرکز بھداشتی فدرال واجد شرایط. بعضی از
 ، شما با ارایھ دھندگاناندازی میکنند.  هتقاضا داریم کھ صبر کنند. ارایھ دھندگان سیستمی را برای مدیریت ھجوم عالقھ را

پزشکی معولی خود مشورت کنید ، و یا  ,Vaccines.gov مراجعھ کنید تا بدانید کھ باید بھ بخاطر واکسن کجا بروید. 
  سایتبھ 

 فرق بین واکسن اطفال و بزرگساالن چیست؟
یک سوم دوز تزریق شده بھ نوجوانان و بزرگساالن میباشد، این دوز با در نظر  سال 11-5واکسن کودکان  

سال انتخاب شده است. واکسن با در نظر داشت  11-5داشت تعادل ایمنی موثر و مفید سیستم ایمنی  اطفال سن 
 وزن نھ بلکھ با در نظر بھ سیستم ایمنی تھیھ شده است. (منبع سی دی سی) 

Farsi 
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بر  باروری کودکان تاثر میگذارد؟  19آیا واکسن کواید   
نخیر ، کدام مدرک وجود ندارد کھ مشکالت بارورئ یک از عوارض جانبی واکسن کواید 19 است. دانشگاه زنان 

 19ست کھ ھمھ باید واکسن کواید و زایمان امریکایی و جامعھ پزشکی باروری آمریکا بھ شدت توصیھ کرده ا
(ACOG).بگیرند 

را دریافت کند؟  19فرزند من میتواند ھمزمان با سایر واکسن ھا واکسن کواید  آیا  
سی دی سی و آکادمی اطفال امریکا،  کودکان میتوانند کھ واکسن سرماخوردگی و ایمن سازی معمول  طبق بلی ،

(CDC) .کودکان را ھمزمان با واکسن کواید 19 میتواند دریافت کنند

 تاثیر طوالنی مدت واکسن بر کودکان چیست؟ چطور ما مطمن باشیم کھ واکسن مصون میباشد؟ 
مدت یک سال کھ رد بازو.و د این واکسن نیز عوارض جانبی کوتاه مدت دارد مانند تب ھمانند واکسن ھای دیگر ،

ما بھ صدھا میلیون بزرگساالن  واکسن دادیم شاھد عوارض جانبی جدی را نبودیم و ما انتظار نداریم کھ عوارض 
(CDC).جانبی طوالنی مدت را در اطفال مشاھده کنیم عالوه از مبتال شده بھ کواید 19 جلوگیری میکند 

 آیا مزایای واکسیناسیون فرزندم بیشتر از خطر آن است؟ 
نش شدید آلرژیک بھ واکسن را برای اطفال پنچ سال و اطفال کھ واک 19بلی، انجمن اطفال آمریکا واکسن کواید 

بھ عنوان میکاردیت شناختھ میشود ، یک ھیت مستقل از  موارد بسیار نادر التھاب قلب کھ درندارند توصیھ میکند. 
متر از خطر بسیار ک 19ید خطر مرتبط بھ واکسن کوا سیدندبررسی کردند و بھ این نتیجھ ر زشکان و دانشمندانپ

 بیشتر 19ار داد کواید قر در کودکان است.  آنھا ھمچنین توافق کردند کھ خطر کلی 19ید ناشی از قرار داد کوا
(CDC).از عوارض جانبی احتمالی واکسن است 
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 برای معلومات ھر بیشتر  میتوانید بھ. apiahf.org  و madetosave.org مراجعھ کنید و عزیزان تان را از کرونا نجات دھید. 
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