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 ای کالیفرنیااداره خدمات توسعھ
 ھای متداولپرسش 

 2021 مارس 18 روزرسانی:تاریخ آخرین بھ 

 19-پرسش و پاسخ درباره واکسن کووید

برای رفتن بھ ھر بخش، روی پیوند  .مورد نظرتان را پیدا کنیداطالعات تدوین شده است تا بتوانید در سھ بخش ین سند ا
 مرتبط کلیک کنید یا کل سند را مرور نمایید.

 ھا موجودی واکسن، ایمنی و سازوکار واکسن  :1بخش 
 چھ کسانی واجد شرایط دریافت واکسن ھستند و چگونھ باید آن را دریافت کنند :2بخش 
 ھای حقوقی اعالم رضایت، حریم خصوصی و دیگر پرسش :3بخش 

 واکسن، ایمنی و موجودی  :1بخش 
 19- کووید ھایسازوکار واکسن

Q1  .در اختیار دارد؟  19-آیا کالیفرنیا واکسن کووید 
A1) بیونتک، مدرنا و جانسن (معروف بھ -فایزر ) نوع واکسن در کالیفرنیا در دسترس است:3.  بلھ. در حال حاضر سھ

توجھ داشتھ باشید کھ  ھستند. 19-ھای دیگری برای مقابلھ با کووید دانشمندان در حال تھیھ واکسن  .جانسون)اند جانسون 
 موجودی واکسن محدود است. 

Q2  . شود؟چگونھ تزریق می ھاواکسن 
A2 نقطھ تزریق واکسن قسمت باالی بازوی فرد  ترینرایج شود..  ھر سھ واکسن با تزریق عضالنی وارد بدن فرد می

کھ واکسن نخست را  ی فرد ،یدونوبت  ی ھادر مورد واکسن  نوبتی است.بیونتک و مدرنا دونوبتی و جانسن یک-فایزر است.
 .دھدی بھ شما نوبت م  زیواکسن دوم ن قیتزر ی برا کندی م  قیبھ شما تزر

Q3  . حق انتخاب خواھم داشت؟بھتر است کدام واکسن را دریافت کنم؟ آیا 
A3 ھر سھ واکسن   گیرد!ب قرار شما در دسترس اول از ھمھ توان دریافت کرد واکسنی است کھ .  بھترین واکسنی کھ می

 ھاواکسن بیشتری از تا زمانی کھ موجودی  کنند.در برابر بیماری شدید، بستری شدن و مرگ ایجاد می باالیی محافظت 
توجھ داشتھ باشید کھ لطفاً  گیرد بپذیرید.واکسنی را کھ در نوبت واکسیناسیون در اختیار شما قرار می ، باید ھر فراھم شود

 شود.می ایجاد حدود دو ھفتھ پس از دریافت آخرین نوبت  ھامحافظتی واکسن اثر 

فراھم کردن این ایالت در حال  .اند انجام داده 19-ای برای کاھش سرعت شیوع کوویدھای گستردهکالیفرنیا تالشمردم 
ھای واکسیناسیون  ) مسئول مدیریت تالشCDPHاداره بھداشت عمومی کالیفرنیا ( است. 19- ثر کوویدؤواکسن ایمن و م

ما بخش پرسش و پاسخ زیر را پس از آماده شدن اطالعات جدید   شھرستان این ایالت است. 58در کالیفرنیا بھ کمک ھر  
 روز خواھیم کرد.بھ
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Q4آیا واکسن کافی برای ھمھ ساکنان کالیفرنیا وجود دارد؟  . 
A4برای کسب  ساکنان کالیفرنیا کھ مایل بھ دریافت واکسن ھستند وجود ندارد. .  فعالً واکسن کافی برای ھمھ

این سند  3بخش بھ  ،ھای تزریق واکسن و روش اثبات صالحیت دریافت واکسناطالعات بیشتر درباره اولویت
معنای فراھم بودن واکسن در زمان دلخواه باید بدانید کھ صرف داشتن شرایط دریافت واکسن لزوماً بھ   کنید.رجوع 
 نیست.

Q5  .سازوکار آن چیست؟ کند؟چھ کار می  19-واکسن کووید 
A5 بیماری شدید، بستری شدن و  کنند:.  ھر سھ واکسن سطح حفاظتی مناسبی در برابر مشکالت مھم زیر ایجاد می

100ھا مصونیت یک از این واکسن درصد موثر ھستند. ھیچ 95ھا حدود مطالعات نشان داده است کھ واکسن  مرگ.
 کند.ایجاد نمی ھمھ درصدی برای 

پس  مبارزه کند.را شناسایی و با آن   19-کوویدعامل آموزند کھ چگونھ باید ویروس بھ سیستم ایمنی بدن شما می  ھاواکسن 
 برد.ھفتھ زمان می چند معموالً   علیھ ویروس بدن ایجاد مصونیت (ایمنی) دراز واکسیناسیون، 

و رعایت اصولی مانند پوشیدن ماسک، حفظ فاصلھ اجتماعی و شستن دستھا بھترین راه  19- دریافت واکسن کووید
 محافظت از خود و عزیزانتان است.

Q6؟ھستندایمن  19-ھای کووید .  آیا واکسن 
A6دھد و میزان موارد بستری را کاھش  واکسن جان افراد را نجات می  .ھستند و موثر ایمن 19-ھای کووید .  بلھ، واکسن
مصرف آنھا درپیش از را ھا غربی ایمنی واکسن کارشناسان در چند کشور دانشمندان، دولت فدرال و گروھی از  دھد.می 

را بدون ھیچ مشکلی دریافت   19-کووید ھای ت متحده واکسن تن از مردم کالیفرنیا و ایاال ھامیلیون اند.کرده  تأییدکالیفرنیا 
  اند.کرده

یابد، امید بھ افزایش می   19- ھای کوویدواکسن کارآیی ھمچنان کھ آگاھی مردم کالیفرنیا درباره میزان ایمنی و 
 شود.واکسیناسیون تعداد ھرچھ بیشتری از مردم تقویت می 

Q7  .ثر) است؟ؤواکسن کارآمد (م آیا  
A7برای دستیابی بھ کارآیی   .با دیگری متفاوت استھر واکسن  د.ندارخیلی خوبی کارآیی   ھابھ طور کلی، واکسن ،.  بلھ

اگر الزم باشد کھ دو نوبت واکسن دریافت کنید،   است کھ از دستورھای پزشکتان پیروی کنید.بسیار مھم  ھر واکسن، دقیق 
اثر توجھ داشتھ باشید کھ لطفاً   واکسن منوط بھ دریافت ھر دو نوبت واکسن خواھد بود. رآیی حداکثری دستیابی بھ کا 
 شود.می ایجاد حدود دو ھفتھ پس از دریافت آخرین نوبت  ھاکسنمحافظتی وا 
با اینکھ  پس از دریافت واکسن بسیار مھم است. یحت ھا ماسک، رعایت فاصلھ اجتماعی و شستن مکرر دستاستفاده از 

 شما احتماالً در برابر بیماری مصون خواھید شد، دیگران ممکن است واکسن دریافت نکرده باشند.

Q8  .شود؟می  19-آیا دریافت واکسن باعث ابتال بھ کووید 
A8ممکن است شنیده باشید کھ برخی افراد حتی پس از دریافت   شود.می ن  19- .  خیر، دریافت واکسن باعث ابتال بھ کووید

گذاری واکسن و ایجاد مصونیت در برابر ابتال بھ تأثیررد، احتماالً فرصت ادر این مو اند.مبتال شده 19-واکسن بھ کووید
 لھ انتقال بیماری از طریق واکسن مطرح نیست.ئفراھم نشده است و مس 19- کووید
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Q9  . آیا واکسنDNA  دھد؟ن را تغییر میم 
A919-واکسن کووید ،.  خیر DNA  دھد.شما را تغییر نمی 

Q10  .شود؟آیا واکسن باعث بروز عوارض جانبی یا ناخوشی می 
A10  . دھد کھ بدن شما  شما ممکن است دچار برخی عوارض جانبی شوید. بروز این عوارض طبیعی است و نشان می

ثیر أھای روزانھ تعوارض جانبی ممکن است بر توانایی بدن شما در پرداختن بھ فعالیت در حال ایجاد مصونیت است. این 
 شوند.بگذارد ولی باید ظرف چند روز برطرف شود. برخی افراد دچار عوارض جانبی نمی 

، یا خستگی، سردرد، درد عضالت، لرز،  تزریقمحل بازوی در ورم توان بھ درد، قرمزی یا از عوارض جانبی شایع می 
احتمالی ناشی از دریافت واکسن، با پزشکتان درباره مصرف ناخوشی  تب یا تھوع اشاره کرد. برای برطرف کردن درد و  

 ھسیتامین مشورت کنید.داروھای بدون نسخھ، مانند ایبوپروفن، استامینوفن، آسپیرین یا آنتی 

ھستید، پیش از دریافت واکسن با پزشکتان مشورت کنید. اگر سابقھ واکنش  آلرژیک کنش اگر نگران ناخوشی یا ابتال بھ وا
 کنید. صحبت  دارید، با پزشکتان سؤالی بھ واکسن دارید، یا اگر آلرژیک 

Q11  . برد؟واکسن (مصونیت) چقدر زمان می تأثیرظاھر شدن 
A11واکسن جانسن  شود.آنھا پس از دریافت نوبت دوم ظاھر می  تأثیریعنی  ،ھا دونوبتی ھستند.  دو مورد از این واکسن

ماسک  استفاده از  شود.ھا حدود دو ھفتھ پس از دریافت آخرین نوبت آشکار می محافظتی ھمھ واکسن  تأثیر نوبتی است.یک
  پس از دریافت واکسن بسیار مھم است. یحت و رعایت فاصلھ اجتماعی 

Q12  .را از کجا دریافت کنم؟ 19-کووید ھای اطالعات بیشتر درباره واکسن 
A12 :منابع معتبر برای دریافت اطالعات در مورد واکسن  . 
مربوط بھ اطالعات  در اینجا ارائھ شده است: شدهتأییدتأییدھای یک از واکسن  توضیحات مربوط بھ ھر •

 CDCایاالت متحده | در  19-واکسن کووید  تمحصوال
• https://covid19.ca.gov/vaccines/ 
4255-422 (833)تماس بگیرید:  19- ایالتی کوویدویژه توانید با خط می  ھمچنین •
 ) CDCمراکز کنترل بیماری (  19-ھای کوویدصفحھ اصلی واکسن  •

Q13  . شود چیست؟کھ در اخبار شنیده می 19-«پادتن مونوکلونال» کووید ھایدرمان 
A13) اداره غذا و داروی فدرال  .FDA 19-پادتن مونوکلونال را برای افراد مبتال بھ موارد خفیف کوویددرمان ) دو
ابتال بھ حالت شدید بیماری (ناشی از شرایط سنی و جسمی) و ریسک باالی کرده است. البتھ چنین افرادی باید  تأیید

چسبد تا می  19-ھایی از ویروس کووید بھ بخشھا درمان پادتن موجود در این  باشند.داشتھ بستری شدن در بیمارستان 
 را شناسایی و با آن مقابلھ کند. 19-سیستم ایمنی بھتر بتواند ویروس کووید

شما مثبت باشد و پزشک تشخیص دھد کھ احتمال شدت یافتن بیماری شما وجود دارد،  19- اگر نتیجھ آزمایش کووید
فرآیند  شود.) وارد بدن می IVبا تزریق وریدی (درمان این  .درمان ارجاع بدھد ممکن است شما را برای دریافت این 

درمان  شک شما را نیازمند این  اگر پز گردید.می خانھ بربرد و شما ھمان روز بھ ساعت زمان می  2تزریق و پایش حدود 
 گذارد. در اختیارتان می  کھ بھ محل سکونت شما نزدیک ھستند رادرمان دھنده تشخیص دھد، فھرست مراکز ارائھ

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/index.html
https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
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چھ کسانی واجد شرایط دریافت واکسن ھستند و  :2بخش 
 واکسن را باید از کجا دریافت کنند

Q1  : واکسن قرار دارند؟چھ کسانی در اولویت دریافت  
A1ھای دریافت واکسن تدوین کرده است. ای برای تعیین اولویت کالیفرنیا برنامھ و :  موجودی واکسن محدود است 

  شوند.ھای دارای اولویت دریافت واکسن بر اساس سن و ریسک تعیین می در این برنامھ، گروه 
ترین برنامھ  تازه اکسن دسترسی خواھند داشت.ھای بیشتری از مردم بھ وبا افزایش موجودی واکسن، گروه 

./https://covid19.ca.gov/vaccines توانید اینجا ببینید:واکسیناسیون کالیفرنیا را می 
 اند:ھای زیر در ایالت در اولویت قرار گرفتھگروه 
 کارکنان مراکز درمانی  •
 ای)ساکنان و کارکنان مراکز مراقبت بلندمدت (شامل مشتریان مرکز منطقھ  •

o  ھای تخصصی (شامل افراد ساکن آسایشگاه دستھ اینSNF() مراکز مراقبت میانی ،ICF(،
) و دیگر  ARFPSHNمراکز مسکونی بزرگساالن ویژه افراد دارای نیازھای درمانی ویژه ( 

 شود.مراکز اقامتی مجاز می 
 سالھ و باالتر  65افراد  •
 بھداشت عمومی:  کارکنان  •

o  منزل  داخلخدمات درمانی در منزل و خدمات حمایتی کارکنان
o  بھداشت عمومی، شامل مروجان بھداشتکارکنان
o  کارکنان خدمات زندگی تحت حمایت
o  و پیمانکاران منزل خانوادگیمؤسسات
o کارکنان مراکز بھداشتی زندگی اشتراکی
o لیل رفتاری کاربردی، آموزشح، تای فرجھ منزل، مانند خدمات داخل  دھندگان خدمات ارائھ

 شروع زودھنگامھای زندگی مستقل و خدمات مھارت 
o ای کھ مستقیماً با مشتریان تعامل دارندکارکنان مرکز منطقھ
o   مشاغل ضروری سایر آموزگاران و افراد فعال در

در ھمین  3بھ پاسخ  .کنندپرستاری می  ای مشتریان مرکز منطقھاز عضو خانواده افرادی کھ بھ عنوان  •
 کنید.رجوع بخش (در ادامھ) 

واجد شرایط  برنامھ واکسیناسیون ایالتطبق  RCسالھ  64تا  16ھمھ مشتریان  ،2021مارس   15از  •
 شرایط تضمینی برای دریافت واکسن نیست.موجودی واکسن محدود است و دارا بودن  البتھ ھستند.

Q2  . کنند؟ای چھ زمانی واکسن دریافت میکز منطقھ ادھندگان خدمات بھ مشتریان مرارائھ 
A2کنند جزو گروه نخست گیرندگان  کھ در مراکز مراقبت بلندمدت کار می خدمات  دھندگان .  بسیاری از ارائھ

 از: عبارتنددھندگان خدمات این  واکسن ھستند.
) ویژه افراد نیازمند پایش غیرمستمر پرستاری و مراقبت  ICFکارکنان و ساکنان مراکز مراقبت میانی ( •

 حمایتی 
 دیگر مراکز اقامتی مجاز ویژه بزرگساالن  •
 بھداشت عمومی: کارکنان ھای زیر از گروه •

o  منزل داخل خدمات درمانی در منزل و خدمات حمایتی کارکنان
o  بھداشت عمومی، شامل مروجان بھداشتکارکنان
o  کارکنان خدمات زندگی تحت حمایت
o  و پیمانکاران منزل خانوادگیمؤسسات
o کارکنان مراکز بھداشتی زندگی اشتراکی
o اربردی، آموزشلیل رفتاری کح، تای فرجھ منزل، مانند خدمات داخل  دھندگان خدمات ارائھ

 شروع زودھنگامھای زندگی مستقل و خدمات مھارت 

https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://covid19.ca.gov/vaccines/
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Q3 د واکسن ن توانمیکنند پرستاری میای کز منطقھ امشتریان مراز عضو خانواده افرادی کھ بھ عنوان .  آیا
 د؟ندریافت کن

A3.دھنده خدمات درمانی بھ عنوان ارائھ و ھستید   تانخانوادهیکی از اعضای برای اینکھ نشان دھید پرستار  .  بلھ
نامھ بگیرید و آن را بھ مرکز واکسیناسیون  معرفی خود ای ، باید از مرکز منطقھ ھستییدواجد شرایط دریافت واکسن  

  وجزاگر ھمچنین پرستاران خانواده  توانید از پزشک آن عضو خانواده نیز بگیرید.مدارک الزم را می  ببرید.
را ھای خود  پرسش واجد شرایط واکسیناسیون محسوب شوند.ممکن است سالھ باشند،  65ل یا حداق IHSSکارکنان 

 در میان بگذارید. تانعضو خانواده خدمات کننده با ھماھنگ  دریافت واکسناحراز شرایط درباره مدارک 

Q4  . ای بگیرم؟ دریافت واکسن را از مرکز منطقھ احراز شرایط چگونھ نامھ 
A4لزومی   یھ صالحیت فردی را بھ مشتریان واجد شرایط ارائھ کنند.تأییدای خواستھ شده است کھ .  از مراکز منطقھ

 کند.از طریق ایمیل یا پست برای شما ارسال می را ای این نامھ مرکز منطقھ   ندارد برای دریافت نامھ درخواست بدھید.
کز واکسیناسیون این نامھ را بھ عنوان مدرک ا اگر مر رار گرفتھ است.ای ققالب نامھ استاندارد در اختیار مراکز منطقھ 

شده نامھ جعلی یا رونوشت دستکاری  .با خود ببریددر نوبت واکسیناسیون را آن ، باید الزم بداننداحراز صالحیت شما 
 شود.پذیرفتھ نمی 

البتھ،  بتواند این سند رسمی ایالتی را بخواند و بفھمد.این نامھ باید بھ زبان انگلیسی باشد زیرا مرکز واکسیناسیون باید 
 ھای ای) بھ زبانمراکز منطقھابالغی بھ پرسش و پاسخ و خالصھ دستورالعمل سند اطالعات مربوط بھ نامھ (شامل این 

 منتشر خواھد شد.  DDSسایت گوناگون ترجمھ خواھد شد و برای راحتی تبادل در وب 

Q5  .توانم واکسن دریافت کنم؟چھ زمانی می 
A5ای برای واکسینھ کردن مشتریان و کارکنان واجد شرایط دریافت واکسن با مسئوالن بھداشت  .  مراکز منطقھ

ھر  کند.ھای مختلف فرق می ھای واجد شرایط در شھرستانگروه ترتیب واکسیناسیون  کنند.شھرستان ھمکاری می 
یعنی، بستھ بھ محل  کند.ھای مختلف را بر اساس موجودی واکسن تعیین می شھرستان زمان واکسیناسیون گروه 

 حتی اگر واجد شرایط دریافت آن باشید.  ،زندگی، شاید واکسن بالفاصلھ در دسترس شما قرار نگیرد 
این افراد سرپرستان ھا یا سال یا خانواده  65رسانی بھ مشتریان باالی اکنون در حال خدمت ھمای مراکز منطقھ 

ھای واجد شرایط دریافت واکسن، با افزایش تعداد گروه  .را برایشان فراھم کنند امکان واکسیناسیونھستند تا بتوانند 
سالھ و باالتر کھ دارای معیارھای خاصی باشند،  16افراد  رسانی خواھند کرد.ای بھ آنھا نیز خدمت مراکز منطقھ 

واجد شرایط بودن لزوماً بھ این معنا نیست کھ واکسن در   شوند.واجد شرایط محسوب می  2021مارس   15از 
 موجودی واکسن محدود است. گیرد.اه در دسترس شما قرار می زمان دلخو

 6پاسخ مندرج در ھای ویژه طبق توضیحات  مراکز بزرگ واکسیناسیون، پزشک شما، داروخانھ محل و درمانگاه 
نام در ھمچنین، ھمھ مردم کالیفرنیا با ثبت  پردازند.بعد)، بھ ارائھ خدمات واکسیناسیون می مورد (

https://myturn.ca.gov/ توانند ببینند کھ آیا نوبت واکسیناسیون  می   )422 (833-4255 شماره یا تماس با
نام کنید تا فرا رسیدن نوبت توانید ثبتحتی اگر فعالً واجد شرایط نباشید، می  آنھا فرا رسیده است یا خیر. 19- کووید

 م شود.واکسیناسیون بھ شما اعال

Q6 توانم واکسن دریافت کنم؟ .  کجا می 
A6 کالیفرنیا در زمینھ تعیین چگونگی و مکان ارائھ واکسن با فعاالن اجتماعی و ذینفعان مختلف ھمکاری  .
بزرگ بیمھ سالمت مسئول اجرای برنامھ واکسیناسیون بر اساس ھای طرحو  ھاادارات بھداشت شھرستان کند.می 

کالیفرنیا قصد دارد برنامھ واکسیناسیون را با رعایت انصاف و در جوامعی کھ بیشترین   ھای ایالت ھستند.اولویت 
  نیاز را بھ واکسن دارند اجرا کند.

بھواکنش  - ھاواکسن  اینجا دریافت کنید:توانید از واکسیناسیون را می ھای محل ترین اطالعات مربوط بھ تازه
 : ھا عبارتند ازاز جملھ این محل  .)ca.govکروناویروس (  19- کووید

 ھای بازی ھای ورزشی یا زمینھا، میدان مراکز بزرگ واکسیناسیون مانند ورزشگاه •
 ھاھا، مطب پزشکان یا درمانگاه محلی مانند داروخانھ  ترمراکز کوچک  •
ھای مختلف عمومی کھ ممکن است برای این منظور مناسب باشند، مانند کلیساھا، مراکز ھمگانی یا  مکان •

https://myturn.ca.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://covid19.ca.gov/vaccines/
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 ای مراکز منطقھ 
ای ھایی کھ مراکز منطقھمانند مکان  ،ھای خاصی از مردم طراحی شده استھایی کھ برای گروه مکان  •

 .اندد دچار معلولیت در نظر گرفتھبرای افرا
بیمھ سالمت آنھا خدمات واکسیناسیون در منزل را طرح منزل نیز برای افرادی کھ داخل واکسیناسیون  •

 در نظر گرفتھ شده است. دھدپوشش نمی 

اعالم رضایت، حریم خصوصی و  :3بخش 
 ھای حقوقیدیگر پرسش

Q1 واکسن ضروری است؟.  آیا اعالم رضایت برای دریافت 
A1.بلھ، اعالم رضایت برای دریافت واکسن ضروری است  . 

Q2ای اعالم رضایت کند؟تواند از طرف گیرندگان خدمات مراکز منطقھ .  چھ کسی می 
A2مثالً: ،.  اعالم رضایت بر عھده فردی است کھ مسئول گرفتن تصمیمات پزشکی است 

توانند از بستگان  تواند شخصاً اعالم رضایت کند. مشتریان می ای میمنطقھ مرکز یک مشتری بزرگسال  •
 خود یا افراد مطمئن کمک بگیرند 

نماینده  یک بخواھد کھ با انتصاب  رشدی ھای ناتوانی شورای ایالتی  از توانددر صورت لزوم، مشتری می  •
 امکان گرفتن تصمیمات ضروری را فراھم کند  ،مجاز

 اندافرادی کھ بھ سن قانونی نرسیدهوالدین یا سرپرستان قانونی   •
 مجاز بھ این کار ھستند بالعزل پزشکی نامھ افرادی کھ بر اساس وکالت  •
 را بھ آن سرپرست داده باشدپزشکی گیری سرپرست فرد بزرگسال، اگر دادگاه حق تصمیم  •
از دیگران کمک ای، اگر فرد قادر بھ این کار نباشد و نتواند در برخی موارد، مدیر اجرایی مرکز منطقھ •

 بگیرد 
Q3شود؟حفظ می  19-.  آیا حریم خصوصی من در روند دریافت واکسن کووید 
A3.اینکھ با انتشار اطالعات خود موافقت کرده   فرنیا، افشای ھویت شما مجاز نیست مگرطبق قوانین کالی .  بلھ

 باشید.

Q4 اجباری است؟ واکسیناسیون .  آیا مجبور بھ دریافت واکسن ھستم؟ 
A4 .دولت ایالتی و فدرال واکسیناسیون را اجباری (الزامی) نکرده است. .  خیر، دریافت واکسن اجباری نیست 

  نیھم 12در پاسخ  انیکارفرمابیشتر درباره  اطالعاتتوانند واکسیناسیون را اجباری کنند. کارفرمایان نیز نمی 
 .است شده ارائھ) 3(بخش  بخش

را   19-ھای کوویداز نظر کارشناسان، دریافت واکسن تصمیم درستی است زیرا مطالعات کارآیی و ایمنی واکسن 
در بخش   19-ھای کووید اطالعات مھم درباره ایمنی واکسن .اندثابت کرده  19- در ایجاد مصونیت در برابر کووید

 . یدکنرجوع نیز در ادامھ  8بھ پرسش شماره  لطفاً  ارائھ شده است. 1

Q5 برای دریافت واکسن باید حداقل چندسالھ باشید؟  . 
A5ھای مدرنا و جانسن برای افراد واکسن  شده است. تأییدسالھ یا باالتر   16بیونتک برای افراد -.  واکسن فایزر
 مناسب است. تانداند چھ واکسنی برایفرد مسئول واکسیناسیون شما می  شده است. تأییدسالھ یا باالتر  18

Q6  .آیا اشکالی دارد؟ دریافت کند. 19-خواھم فرزندم واکسن کوویدمن نمی 
A6 بھ عنوان پدر/مادر یا سرپرست   دریافت کنند. 19-توانند واکسن کوویدسال می  16.  فعالً فقط افراد باالی

 گیری درباره واکسیناسیون فرزندتان بر عھده شماست. قانونی، تصمیم
ماسک، خودداری از حضور استفاده از ھای دیگر مانند ، الزم است کھ خود و اطرافیانتان را بھ روشبدون واکسن

ھای مختلف محافظت در برابر با روش  یی برای آشنا ھا محافظت کنید.ھای شلوغ و شستن مرتب دست در مکان 

mailto:council@scdd.ca.gov?subject=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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 ،19-ھای کوویداطالعات مھم درباره ایمنی واکسن برای مطالعھ لطفاً  .کنیدرجوع  CDCسایت ، بھ وب 19- کووید
 . رجوع کنید(باال)  1بخش  ا درھو پاسخ ھاپرسشبھ 

Q7  .شود؟دریافت کند، چھ می 19-واکسن کووید ماگر نخواھم پسر یا دختر بزرگسال  
A7 گیری کنند.  توانند درباره دریافت واکسن تصمیمرشدی می ھای ناتوانی .  در بیشتر موارد، بزرگساالن دچار
کند کھ سرپرست از حق قانونی برای تحت سرپرستی باشد، حکم سرپرستی دادگاه تعیین می کننده مصرف اگر 

لطفاً برای مطالعھ   یا خیر.است  درباره «درمان پزشکی»، مثالً در زمینھ واکسیناسیون، برخوردار  گیری تصمیم
 . رجوع کنید (باال) 1بخش در  ھاو پاسخ  ھاپرسشبھ  ،19-ھای کوویداطالعات مھم درباره ایمنی واکسن 

Q8شود؟ نباشم، چھ می 19-مایل بھ دریافت واکسن کوویدپزشکی یا مشکل  .  اگر بھ دلیل معلولیت و 
A8ی) خدمات  دھنده(ھاھای واکسیناسیون با ارائھای باشید، الزم است درباره گزینھ .  اگر دچار بیماری زمینھ

داشتھ  یای خاص ھای زمینھ یا بیماری  ھا ومعلولیت کھ ھای سنی ھمھ گروه   بزرگساالن درمانی خود مشورت کنید.
شوند. بنابراین، الزم است دچار می  19-با احتمال بیشتری بھ نوع شدید بیماری یا مرگ ناشی از کوویدباشند 

 بیماری مراکز کنترل و پیشگیری ای بگیرید. تصمیم آگاھانھ  19-درباره دریافت کردن یا نکردن واکسن کووید
)CDC آلرژیک شدید یا  واکنش کھ در صورت نداشتن سابقھ کندتوصیھ می  ای ھای زمینھ ) بھ افراد دچار بیماری

 ، برای دریافت واکسن اقدام کنند.آنموجود در یک از ترکیبات  یا ھر 19- بھ واکسن کووید فوری 

Q9.  30کنند، یا بھ من فرصت  19-توانند مرا مجبور بھ دریافت واکسن کوویددھنده(ھای) خدمات می آیا ارائھ 
 روزه برای دریافت واکسن بدھند؟ 

A9.   .ھ محترم شمردن حق انتخاب  دھندگان خدمات را ملزم بارائھ قانوندریافت واکسن باید با رضایت فرد باشد
پزشکی و خدمات مرتبط با سالمت،   ھای حق پذیرش یا رد کردن مراقبت  ،مقررات در کرده است.کننده مصرف 

توانند دمات می دھندگان خارائھمحفوظ است. کننده مصرف مانند واکسیناسیون، (جز در موارد خاص) برای 
ماسک، شستشوی دست و حفظ فاصلھ  استفاده از ھای ایمنی مانند کنندگان را ملزم بھ رعایت دستورالعمل شرکت 

 فوتی کنند.  6اجتماعی 
دھندگان ملزم بھ بدھند و ارائھ شخص روزه بھ  30توانند اخطار دھندگان خدمات اقامتی در شرایط محدود می ارائھ

 19-توانند شما را ملزم بھ دریافت واکسن کوویددھندگان خدمات نمی ھستند. ارائھخاصی  ھای نظارتیروال رعایت 
 کنند. 
دفتر حمایت از حقوق دنبال کنید. وجود دارد کھ باید  فرآیند نظارتییک نقض شده است،  تانحقوقکنید فکر می اگر 

توانید از می  OCRA) ممکن است بتواند در این زمینھ بھ شما کمک کند. برای تماس گرفتن با OCRA( مشتریان
 ھای زیر استفاده کنید: شماره 
 ) 6023-669-877تایپ (تلھ 7032-390-800-1کالیفرنیای شمالی  •
 ) 6023-669-877تایپ (تلھ 6712-833-866-1 کالیفرنیای جنوبی •
 OCRAن صفحھ پیوندھای کارکناای خود بھ شماره مندرج در مرکز منطقھ نماینده  توانید مستقیماً با یا می  •

 تماس بگیرید.

Q10رسانی بھ افراد تحت پوشش خود در زمینھ کمک در قبال توان دھندگان خدمات اقامتی را می.  آیا ارائھ
 ؟مسئول دانست واکسیناسیون 

A10 یا سرپرست قانونی وی اعالم کننده مصرف.  اعالم رضایت برای دریافت واکسن ضروری است. اگر
شود و ممکن است سبب ایجاد مسئولیت نمی   19- رد در زمینھ دریافت واکسن کوویدرسانی بھ فرضایت کند، کمک 

 سبب محافظت از سالمت دیگر ساکنان مرکز شود. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://urldefense.com/v3/__http:/leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=4502.&lawCode=WIC__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNcXTd6LbQ$
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Q11  . تحت فشار   اماتاقیاز سوی ھم آن بھ دریافت عدم تمایل یا   19-کوویداگر بھ دلیل دریافت نکردن واکسن
  قرار بگیرم، چھ باید بکنم؟

A11 تواند شما را  تان می اتاقی گیری کنید. ھم .  شما حق دارید کھ درباره دریافت کردن یا نکردن واکسن تصمیم
اتاقی خود توانید ھممی ھم یعنی شما  گیرنده نھایی شما ھستید.برای دریافت واکسن تحت فشار قرار دھد، ولی تصمیم 

 قرار دھید ولی او نیز حق دارد کھ درباره دریافت کردن یا نکردن واکسن تصمیم بگیرد.  را تحت فشار

Q12 کند؟  19-تواند فرد را ملزم بھ ارائھ گواھی واکسیناسیون کووید.  آیا کارفرما می 
A12.  برابر (  ھای کمیسیون فدرال اشتغال و فرصت  رھنموددرEEOC تواند ) ذکر شده است کھ کارفرما می

کارت واکسیناسیون حاوی  یون، را از شما درخواست کند.اطالعات مربوط بھ دریافت واکسن، مثالً کارت واکسیناس 
تواند اطالعات مربوط بھ وضعیت  کارفرما نمی  اطالعات مربوط بھ وضعیت جسمی یا بیماری(ھای) شما نیست.

ھمچنین قید شده است کھ کارفرما باید برای   EEOCدر رھنمود  جسمی یا بیماری(ھای) شما را درخواست کند.
در نظر تسھیالت معقولی کنند، یا باورھای مذھبی از پذیرش واکسن خودداری می ناتوانی  یل کارکنانی کھ بھ دل

 بگیرد. 
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