
  

 چرا   ترکیب   کردن   برندھای   مختلف   واکسن    COVID-19  مشکلی  
 ندارد؟  

 بسیار   حائز   اھمیت   است   کھ    2  دوز   واکسن    COVID-19  را   دریافت   کنید   تا   بھ   طور   کامل   علیھ   بیماری    COVID-19  و   گونھ ھای  

 مختلف   آن   واکسینھ   شوید.   شما   فقط   وقتی    2  ھفتھ   از   دریافت   دوز    2  واکسنتان   گذشتھ   باشد،   بھ   طور   کامل   واکسینھ   تلقی   می شوید.  

 آیا   دریافت   یک   نوع   متفاوت   از   واکسن    COVID-19  برای   دوز   دوم   ممکن   است؟  

 بلھ!   این   کار   برای   محافظت   از   شما   در   برابر    COVID-19  و   گونھ ھای   مختلف   آن   بی خطر   و   موثر   است.  

  

 آیا   پیش   از   این،   روش   «ترکیب   کردن»   برای   سایر   واکسن ھا   انجام   شده   است؟  

 بلھ،   این   یک   امر   بسیار   رایج   است.   برای   مثال،   برندھای   مختلف   واکسن   ھپاتیت    B  یا   سرخک   معموالً   بھ   صورت   ترکیبی  
 بھ   کار   می روند.  

  

 چرا   یک   واکسن   متفاوت   برای   دوز    2  بھ   من   ارائھ   می شود؟  

 محمولھ   ھای   وارداتی   واکسن   بھ   کانادا   ممکن   است   ھر   ھفتھ   متفاوت   باشدو   گاھا    ممکن   است   در   زمانی   کھ   باید   دوز   دوم  
 خود   را   دریافت   کنیداز   ھمان   برندی   کھ   نوبت   اول   زده   اید   موجود   نباشد.   از   آنجاییکھ   ما   قطعا   نمیدانیم   شما   چھ   مدت   باید  

 صبر   کنید   زدن   اولین   واکسن   در   دسترس   بھترین   راه   برای   محافظت   شما   از   کووید   است.  

  

 برای   دوز   دوم   خود   باید   کدام   واکسن    COVID-19  را   دریافت   کنم؟  

 کانادا   در   حال   حاضر   واکسن ھای    Moderna  و    Pfizer  را   برای   اکثر   دوزھای   اول   و   دوم   ارائھ   می دھد.   این   واکسنھا  

ً   مشابھ   و   بسیار   موثر   ھستند   (حدود    95٪   موثر   در   جلوگیری   از   بیماری    COVID  بعد   از   دریافت   ھر   دو   دوز).      اساسا

  

 شما   می توانید   بدون   ھیچگونھ   خطری   از   دو   برند   مختلف   واکسن    COVID-19  بھ   صورت  
 ترکیبی   برای   دوز    1  و    2  خود   استفاده   کنید.  

  
 اگر   ھر   یک   از   ترکیب ھای   توصیھ   شده   را   دریافت   کنید،    2  ھفتھ   پس   از   دریافت   دوز    2،   کامالً   واکسینھ   شده   تلقی  

 خواھید   شد.  

  
  
  
  

  

 گزینھ ھای   برای   دوز    2  واکسن   دریافت   شده   برای   دوز    1 

 Pfizer/BioNTech   Moderna    یا  Pfizer  
 حداقل    21  روز   پس   از   دوز    1 

 Moderna   Pfizer    یا  Moderna  " 
 حداقل    28  روز   پس   از   دوز    1  "  

 AstraZeneca  
  "  Pfizer  یا    Moderna  (توصیھ   شده)   

 AstraZeneca    یا 
   حداقل    56  روز   (  8  ھفتھ)   پس   از   دوز    1  "  



  

 آیا   اگر   برای   دوز    2،   واکسن   متفاوتی   دریافت   کنم،   عوارض   جانبی   متفاوتی   را   تجربھ   خواھم  
 کرد؟  

 واکسن ھای     Moderna  و    Pfizer/BioNTech  بسیار   بی خطر   بوده   و   عوارض   جانبی   مشابھی   دارند.   شایعترین  
 عوارض   جانبی   احتمالی   عبارتند   از   درد   در   ناحیھ   شانھ/بازو   در   سمتی   کھ   تزریق   انجام   شده،   بدن درد   و   دردھای 

 عضالنی،   لرز،   احساس   خستگی   و   حس   داشتن   تب.   بعضی   از   افراد،   پس   از   دریافت   دوز   دوم   واکسن   خود   عوارض  
 شدیدتری   را   تجربھ   می کنند   (مانند   احساس   خستگی   بیشتر   یا   داشتن   درد   عضالنی   بیشتر)   –   این   یعنی   سیستم   ایمنی   شما   در  

ً   طی    یک   تا   سھ   روز   بھبود   می یابند.    حال   فعالیت   است!   عوارض   جانبی   عموما

   بسیار   حائز   اھمیت   است   کھ    2  دوز   واکسن    COVID-19  را   دریافت   کنید   تا   بھ   طور   کامل  
 علیھ   بیماری    COVID-19  و   گونھ ھای   مختلف   آن   واکسینھ   شوید.   این   امر   از   شما،  

 عزیزانتان،   و   جامعھ   شما   در   برابر   بیماری    COVID-19  محافظت   می کند.  

  

 امیدواریم   کھ   اطالعات   ارائھ   شده   در   این   بولتن   برای   شما   مفید   باشد!   از   شما   دعوت   می کنیم   کھ   آن   را   بھ   طور   گسترده   بھ  
 اشتراک   بگذارید،   از   آن   بھ   عنوان   متن   مورد   نیاز   برای   ضبط   یک   فایل   صوتی   یا   تصویری   استفاده   کنید   یا   آن   را   بھ   زبان  

ً   منابع   را   ذکر   کنید:   بیمارستان   کالج   زنان،   ً   حتما  ھای   بیشتری   ترجمھ   کنید   تا   با   دیگران   بھ   اشتراک   بگذارید.   لطفا
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