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بدانید کووید-19

 واکسین به بدن شما مقابله با امراض را یاد می دهد. 
واکسین های کووید-19 به بدن شما راهنمایی می کند تا بفهمد ویروس کرونا چگونه 
است. سپس بدن شما واکیسن را می شکند و آن را خارج می کند. اگر بعداً به ویروس 
مبتال شوید، بدن شما می تواند آن را بشناسد و بالفاصله به آن حمله کند. کمتر احتمال 

دارد که به طور جدی بیمار شوید زیرا بدن شما آماده است.

 شما نمی توانید کووید-19 را از واکسین ها دریافت کنید. 
در ترکیب واکسین ها ویروس کرونای زنده موجود نیست، بنابراین نمی توانند بیماری را به 
شما منتقل کنند. پس از تزریق واکسین، ممکن است برای یک یا دو روز احساس خستگی 

کنید، بازو تان درد داشته باشد یا تب داشته باشید. این طبیعی است - به این معنی است که 
بدن شما در حال ایجاد محافظت است.

 واکسین ها برای جلوگیری از بیماری های جدی بسیار مفید هستند. 
در حالی که واکسین ها ممکن است شما را از مبتال شدن به این بیماری جلوگیری نکنند، اما می 
توانند زندگی شما را نجات دهند. افراد سالم در هر سنی می توانند عالئم شدید و طوالنی مدت و با 
خطر باالتری داشته باشند اگر با چاقی، دیابت یا فشار خون باال زندگی می کنند. اکثر افرادی که 
اخیراً به دلیل کووید-19 در  شفاخانه ها بستری شده اند واکیسن نشده اند. و اگر قبالً این ویروس 

را داشته اید، واکسین ها می توانند در صورت ابتالی مجدد از شما محافظت کنند.

واکسین های کووید-19 از نظر مصئونیت به دقت آزمایش شدهاند.
هزاران داوطلب از سنین، نژادها، قومیت ها و جوامع مختلف به محققان کمک کردند تا مطمئن شوند که واکسین 
ها برای همه بی خطر هستند. اکنون میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان با اطمینان این واکسین ها را دریافت 

کرده اند. زمانیکه واکسین می شوید، داکتران به دقت مراقب عوارض نادر و ناخواسته هستند. هیچ ثبوتی مبنی 
بر اینکه واکسین ها بر توانایی شما برای بچه دار شدن تأثیر می گذارد وجود ندارد. به طور کلی، خطرات 

کووید-19 بسیار جدی تر از خطرات واکسین ها است.

 نرسها برای کمک اینجا هستند! 
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