
واکسین شدن در برابر 

کووید-19

م�ارزە �ا ب�ماری همه گ�� دشوار بود اما حاال برای حفاظت مان از مبتال 
� دار�م. برای در�افت موقع�ت مرکز  شدن �ه کوو�د-19 وا�س��

وا�س�ناسیون �ه این آدرس مراجعه کن�د:  

واکســین بدون کدام ھزینھ بھ شــما ارائھ می گردد.
حکومت فدرال هزینه واکسین تان را به دوش دارد. از ش� پول یا �فیه درخواست نخواهد شد. 

اگر فقط برای دریافت واکسین مراجعه کنید، تأمین کننده ش� نباید هزینه ای را برای مراجعه به دف� از ش� دریافت کند.

در مورد اینکھ نیاز بھ چند دوز دارید، بپرســید.
در بعضی واکسین ها نیاز به دو دوز واکسین دارید که پس از سه تا چهار هفته تطبیق شود. متباقی فقط یک دوز دارند.

واکســین ھا بی خطر و مؤثر اند. 
واکسین ها در وقایه از کووید-19 خیلی مؤثر اند. اداره غذا و دوا (FDA) واکسین ها را برای استفاده حالت عاجل  

تأیید ¤وده و هیچ نگرانی جدی ایمنی دریافت نکردند.

 

تمام افراد 12 ســالھ یا باالتر از آن می توانند واکســین شــوند. 
واکسین کووید-19 به ©ام افراد 12 ساله یا با§تر از آن که در ایالت واشنگ¥ زندگی یا کار می کنند، قابل  

دس�س است. افراد بین سنین 12 تا 17 ساله می توانند تنها واکسین Pªzer-BioNTech را تطبیق کنند. برای 

گرف¥ نوبت به وبسایت VaccineLocator.doh.wa.gov مراجعه ¤ایید. ش� همچنان می توانید به ش�ره 1-800-525-0127 

©اس گرفته و کلید # را فشار دهید. هنگام جواب دادن ©اس تان، در صورتیکه خدمات ترجمه می خواهید، زبان تان را بگویید.

احســاس عوارض جانبی خواھید کرد. 
مانند واکسین های عادی دیگر، پس از واکسین شدن به درد بازو، تب، ³دردی یا خستگی و کسالت مبت² خواهید شد.   

این ها ع²مت فعالیت واکسین اند.

مصؤون بمانید.
پس از گرف¥ واکسین، ماسک تان را پوشیده، فاصله شش فوت (دو م�) را مراعات ¤وده و ج�عت های تان را کوچک کنید.

پرسشی دارید؟ به آدرس www.CovidVaccineWA.org مراجعه کنید.
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