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 وزارت بھداشت

 COVID-19 پس از دریافت واکسن
 2021مارس  29، 2.0نسخھ 

 را داشتھ باشم؟ مواردیطی چند روز آینده باید انتظار چھ 
عوارض جانبی رایج عبارتند از درد، قرمزی، تورم در محل تزریق، خستگی، سردرد، درد عضالنی، لرز، درد مفا صل، و تب    •

پایین.  
عوارض جانبی جدی نادر ھستند.  در صورت بروز ھر یک از واکنش  ھای  نامطلوب  زیر ظرف سھ روز پس از دریافت واکسن،   •
با پزشک یا کارشناس پرستاری خود تماس بگیرید یا بھ نزدیکترین بخش اورژانس مراجعھ کنید: کھیر، تورم صورت یا دھان، 
مشکل تنفسی، رنگ پریدگی شدید یا خواب آلودگی حاد، تب باال (بیش از 40 درجھ سانتیگراد)، حمالت صرع یا تشنج، یا سایر 

عالئم جدی (مانند حس "سوزن سوزن" شدن یا کرختی). 
واکسن AstraZeneca/COVISHIELD  با نوعی بسیار نادر از عوارض جانبی موسوم ب ھ ترومبوسیتوپنی ایمنی   •
پروترومبوتیک ناشی از واکسن (VIPIT)  مرتبط  شناختھ می  شود.  اگر بعد ا ز دریافت واکسن  دچار ھر یک از عالئم زیر شدید، 
لطفاً فوراً بھ دنبال مراقبت ھای پزشکی باشید: تنگی نفس، درد در قفسھ سینھ، تورم یا سردی در بازو یا پا، درد مداوم شکم،  
سردرد یا تاری چشم حاد یا در حال بدتر شدن، کبودی ھای متعدد کوچک، نقطھ ھای قرمز یا بنفش یا تاول ھای خونی زیر 

پوست. 

 آیا ھمچنان باید اقدامات بھداشت عمومی را رعایت کنم؟
COVID- است.  پس از ھر یک از دوزھای واکس ن  COVID-19 این واکسن  یک  روش دیگر برای محافظت از شما در براب ر  •

19، شما باید بھ رعایت اقدامات مربوط بھ COVID-19 ادامھ دھید، از جملھ استفاده از ماسک، رعایت فاصلھ گذاری فیزیکی 
و شستن دست  ھا. 

عالئم COVID-19 را تحت نظارت داشتھ باشید و در صورت بروز عالئم، آزمایش بدھید.   •

چھ زمانی باید برای دوز دوم واکسن خود مراجعھ کنم؟ 
برای اینکھ کامالً ایمن شوید، بھ دو دوز واکسن نیاز دارید. اگر این اولین دوز از واکسن COVID-19 شماست، مطمئن شوید   •
کھ دومین دوز خود را مطابق با دستور کلینیک یا سیستم رزرو وقت دریافت کنید. رسید چاپی واکسن خود را کھ امروز بھ شما 

داده شده، در نوبت مراجعھ دوم ھمراه خود بیاورید. 
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