
آیا  16 یا 17 ساله هستید؟
راهنمای تزریق دوز دوم واکسن کووید-19

مزایای دریافت دوز دوم واکسن چیست؟
دریافت دوز دوم کیفیت مصونیت بلندمدت را بهبود 

می  بخشد. با مطالعات بیش�ت می  توانیم بفهمیم که مصونیت 
چه  مدت برقرار می  ماند.

آیا واکسن Pfizer عوارض جان�ب دارد؟ 
عوارض جان�ب شایع:

 احساس درد، سنگی�ن و ناراح�ت در بازو، در جا�ی که  
واکسن به آنجا تزریق شده است این مشکالت تقریباً 1  تا 

2  روز پس از واکسیناسیون به اوج می  رسد 
  

گ
احساس خست�

رسدرد  
دردهای عمومی، یا نشانه  های خفیف شبیه آنفوالنزا 

این عوارض جان�ب فقط چند روز دوام دارد ویل بروز آنها 
پس از تزریق دوز دوم شایع  تر است.

ان شیوع کم�ت ز عوارض جان�ب با م�ی
، بروز موارد بسیار نادری از التهاب قلب )موسوم 

گ
به  تاز�

ن هفته پس از تزریق  به میوکاردیت یا پریکاردیت( در نخست�ی
واکسن کووید-19 گزارش شده است. 

این مشکالت عمدتاً در مردان جوان و پس از تزریق دوز دوم 
واکسن دیده شده است.

 دوز نخست واکسن کووید-19 را دریافت 
گ

ممکن است به  تاز�
کرده باشید. این برگه حاوی اطالعا�ت است که شما را در 

ی درباره زمان مناسب دریافت دوز دوم واکسن  تصمیم  گ�ی
یاری می  کند.

نوجوانان گروه پرخطر
نوجوانا�ن که با ابتال به کووید-19 در معرض ابتال به 

ند، قبالً 2 دوز واکسن با  بیماری  های خطرناک قرار می  گ�ی
فاصله 8 هفته از یکدیگر دریافت کرده  اند. 

اطالعات این برگه برای افراد 16 یا 17 ساله  ای که در گروه 
ند تدوین شده است. پرخطر قرار نمی  گ�ی

ان مصونی�ت که دوز اول فراهم می  کند، چقدر  ن م�ی
است؟

تحقیقات حا� از آن است که، ح�ت پس از تزریق 1 دوز 
واکسن، احتمال ابتال به عوارض خطرناک عفونت کووید-19 

ی می  یابد. انتظار می  رود که این مصونیت در  کاهش چشمگ�ی
نوجوانان تا چند ماه برقرار باشد. 

افرادی که قبالً به کووید-19 دچار شده و پس از آن 1 دوز 
واکسن دریافت کرده  اند، و افرادی که پس از تزریق دوز اول 

آلوده شده  اند، از مصونیت مناس�ب -حداقل به  اندازه آنها�ی 
که 2 دوز واکسن گرفته  اند- برخوردار می  شوند. این نشان 
می  دهد که در نوجوانا�ن که هم مبتال شده و هم واکسن 

دریافت کرده  اند،  سطح باالی مصونیت ایجاد می  شود.

رسویس سالمت خدمات تزریق 2 دوز واکسن کووید-19 را به همه نوجوانان 16 تا 17 ساله ارائه 
می  کند تا این گروه س�ن از مصونیت طوال�ن  تر بهره  مند شود.

Farsi translation of Are you 16 or 17? Your guide to a second dose of COVID-19 vaccine.



اطالعات در زمان انتشار درست بوده است. برای دریافت 
تازه  ترین نسخه این جزوه و قالب  های گوناگون آن به وب 
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www.nidirect.gov.uk/ اطالعات بیش�ت در
covid-vaccine ارائه شده است

اطالعات بیش�ت 
برای کسب اطالعات بیش�ت درباره واکسن، 

از جمله عوارض جان�ب احتمایل آن، برگه 
 Coronavirus اطالعات محصول را از وب  سایت

ن می  Yellow Card دانلود کنید. شما همچن�ی
توانید عوارض جان�ب احتمایل واکسن و داروها را 

از طریق برنامه Yellow Card گزارش دهید. 

شما می توانید این کار را از طریق آنالین و از 
طریق جستجوی کارت زرد کروناویروس و یا از 
طریق دانلود نمودن اپلیکیشن کارت زرد انجام 

دهید.

عواض جان�ب عبارت  اند از: 

درد سینه 	
  نفس 	

گ
تن�

 احساس تپش تند قلب، لرزش و کوبش قلب 	

در صورت دچار شدن به هریک از این مشکالت، باید 
بالفاصله از پزشک عمومی و بخش اورژانس مشاوره 

ید.  بگ�ی

احت  بیش�ت این افراد بهبود یافته  اند و حال آنها پس از اس�ت
و درمان  های ساده به�ت شده است. تعداد اند� از افرادی 

که دچار عوارض جان�ب شدید می  شوند، دچار عوارض 
جان�ب بلندمدت  تر می  شوند. تحقیقات بلندمدت در جریان 

است.

اگر پس از تزریق دوز اول به میوکاردیت یا پریکاردیت دچار 
شوید، باید پیش از تزریق دوم به پزشک مراجعه کنید. 

دوز دوم واکسن را چه زما�ن باید دریافت کنم؟
ک واکسیناسیون و ایمن سازی  بر اساس توصیه کمیته مش�ت
ن  )JCVI(، باید دوز دوم خود را حدود 12 هفته پس از اول�ی

دوز دریافت کنید. وقفه 12 هفته ای ممکن است مدت زمان 
ماندگاری تاث�ی واکسن را پس از دوز دوم افزایش دهد.

به عنوان یک اقدام احتیاطی،JCVI  معتقد است که فاصله 
زما�ن 8 تا 12 هفته ای ممکن است خطر عوارض جان�ب 
 JCVI .جدی  تر اما نادر مانند میوکاردیت را کاهش دهد

ن پیشنهاد می کند که اگر به کووید-19 مبتال شده اید،  همچن�ی
باید 12 هفته قبل از تزریق دوز بعدی ص�ب کنید. اگر پس 
ن دوز واکسن، آلوده شده اید احتماالً سطح  از تزریق اول�ی

باال�ی از محافظت را دارید.

ان کارا�ی نا�ش از واکسن یا  ن اگر انتظار داشته باشیم که م�ی
عفونت قبیل کاهش یابد، به عنوان مثال با دلیل ظهور یک 
سویه جدید، ممکن است این فاصله به 8 هفته کاهش یابد.
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