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  وزارت صحت 

شما  19-بعد از گرفتن واکسین کووید

2021، 29 مارچ    2.0نسخھ 

در چند روز آینده چھ را انتظار داشتھ باشم؟
احساس خستگی، سردرد، درد عضالت، ، عوارض جانبی معمول عبارت از درد، سرخی و پندیده گی ناحیھ تطبیق واکسین •

میباشد.خفیف احساس سردی در بدن، درد مفاصل و تب 
عوارض جانبی شدید بعد از گرفتن واکسین، نادر است. با آنھم، درصورت مواجھ شدن با عالیم شدید ذیل در ظرف سھ روز  •

، جلد خارش : مراجعھ نماییدبات عاجل شفاخانھ شعبھ یکی از  با داکتر یا نرس خویش تماس گرفتھ و یا بعد از گرفتن واکسین، 
، )گرید سانتی درجھ 40 از باالتر( بلند تب، شدید گی آلوده خواب و گی پریده رنگ، ی نفسکوتاھ، دھن یا صورت گی پندیده
.)جلد شدن سوزن سوزن و رفتگی خواب حسی، بی مانند( شدید عالیم سایر، گرفتگی یا تشنج

Induced -Vaccineاسترازنیکا/کوویشیلد با عوارض جانبی خیلی نادر ارتباط دارد کھ بنام  واکسین نوع  •
Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) حاالت ذیل بعد از  یاد میگردد. در صورت بروز یکی از

 یا گی پندیده، سینھ فقس درد، نفس کوتاھیگرفتن این واکسین، لطفاً ھرچھ زودتر بھ یکی از مراکز صحی مراجعھ نمایید: 
 نقطھ چندین، چشم دید شدن خیره یا و باشد شدن بدتر درحال کھ شدید سردرد، بطن دوامدار درد، پا یا بازو در سردی احساس
.جلد، نقطھ ھای سرخ یا گالبی و یا آبلھ ھای خونی زیر پوست روی کبود کوچک

 م؟ینما بیتعق را 19-کووید بھ رابطھ درصحت عامھ  ریتداب دیھنوز ھم با ایآ

 ۀمیباشد. بعد از گرفتن ھر دوز واکسین باید تدابیر اتخاذ شد 19-کوویدواکسین یکی از راه ھای دیگر حفاظت خود در برابر  •
 مانند پوشیدن ماسک، رعایت فاصلھ اجتماعی و شستن دست ھا را مدنظر داشتھ  19-صحت عامھ در رابطھ بھ کوید 

 نظارت نموده و در صورت موجودیت عالیم، خود را معاینھ کنید.    19-کوویدباشید. از عالیم  •

دوم واکسین چھ زمانی باید برگردم؟ برای گرفتن دوز
 دوم دوز دیشما است، با 19-دیکوو نیدوز اول واکس نیاگر ا. دیدار ضرورت نیشما بھ دو دوز واکس ،برای مصوونیت کامل •

شما داده شد، در روز  یرا کھ امروز برا نیواکس ۀشد چاپ دی. رسدیریبگ مربوطھ، ستمیس ایو  کینیکل تیھدا طبق را نیواکس
. دیاوریبا خود ب ن،یگرفتن دوز دوم واکس
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