بخش صحت عامه

حقایق درباره واکسین COVID-19
نگرانی :اشخاصی که الرژیهای مشخصی دارند ،نباید واکسین  Pfizer/BioNTechرا استفاده کنند
حقیقت :الرژی داشتن به یک چیز به معنی داشتن الرژی به چیز دیگری نیست .اشخاصی که نسبت به محتویات واکسین
 COVID-19الرژی دارند نباید آنرا استفاده کنند.

نگرانی :این واکسین سریعا به بازار وارد شد و از لحاظ مصئونیت به قسم مناسب تست نشده است
حقیقت :به اندازه وسیع واکسینهای  COVID-19در مقیاس کالن تحت آزمایشهای کلینیکی ارزیابی شده است.
 FDAفقط بعد از بررسی این دیتاها اجازه استفاده از آنها را صادر خواهد کرد.

نگرانی :واکسین  COVID-19میتواند باعث عقیم شدن ،شود
حقیقت :هیچ مدرکی مبنی بر اینکه عقیم شدن یکی از عوارض جانبی واکسین
 COVID-19میباشد ،وجود ندارد.

نگرانی :این واکسین فقط اعراض و عالیم را کاهش میدهد اما از مصابیت یا انتشار  COVIDجلوگیری نمیکند.
حقیقت :آزمایشات نشان داده که این واکسین از مریضی  COVID-19جلوگیری میکند اما ارزیابی نشده است که آیا
این واکسین از عفونت یا انتقال آن هم جلوگیری میکند یا نخیر .ما تا هنوز نمیدانیم که آیا این واکسینها از
عفونت یا انتقال مریضی جلوگیری میکند یا نخیر.

نگرانی :این واکسین اجباری خواهد شد.
حقیقت :زمانیکه یک واکسین برای استفاده ایمرجنسی جواز داده میشود ،مریضها باید برای دریافت و تطبیق آن
موافقت نمایند .کدام پالنی برای اجباری کردن واکسین  COVID-19وجود ندارد.

نگرانی :عوارض جانبی این واکسین خطرناکتر از عوارض جانبی مصابیت به  COVIDمیباشد.
حقیقت :واکسین  COVID-19میتواند باعث درد در محل پیچکاری ،سردرد و دردهای عضالنی شود .بنظر میرسد
این عوارض جانبی شدیدتر از اکثر واکسینها است ،که در مدت یک یا دو روز از بین میرود .هرچند مریضی
 COVID-19میتواند خفیف باشد ،اما این مریضی همچنین میتواند بسیار شدید یا حتی کشنده باشد.
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نگرانی :این واکسین دقیقا به طریقی که به این ویروس مبتال میشوید ،به بدن شما کمک نمیکند تا مصئون شوید.
حقیقت :بدن در مقابل  COVIDتوسط این واکسین از طریق دیگری نسبت به عفونت ،مصئونیت ایجاد میکند .البته این
واکسین بدون ابتال به مریضی ،به ایجاد مصئونیت کمک میکند که این مریضی میتواند جدی و حتی کشنده
باشد.

نگرانی :واکسینهای  mRNAنسبت به دیگر واکسینها خطرناکتر هستند.
حقیقت :بنظر میرسد که واکسینهای پیامرسان  )RNA (mRNAعوارض جانبی کوتاه مدتی را نسبت به بسیاری از
دیگر واکسینها داشته باشد .البته بنظر نمیرسد این عوارض جانبی طوالنی مدت باشد.

نگرانی :واکسینهای  mRNAمیتواند  DNAشما را تغییر بدهد
حقیقت :واکسینهای پیامرسان  RNAمطابق به  ،CDCذریعه تعلیم سلولهای بدن از طریق ساختن یک پروتئین که
باعث ایجاد یک عکسالعمل مصئون میشود ،کار میکند .پیامرسان  RNAزرق شده به بدن شما با/باالی
سلولهای  DNAشما تعامل نخواهد کرد.

نگرانی :اگر من  COVID-19گرفته بودم و صحت یاب شدهام ،ضرروت به استفاده از این واکسین را ندارم
حقیقت :بخاطر ریسکهای صحی شدید مربوط به این مریضی و این حقیقت که احتمال مصابیت مجدد وجود دارد ،حتی
به اشخاصی که قبال به این مریضی مبتال شده بودند توصیه میشود تا واکسین  COVID-19را استفاده کنند.

نگرانی :بعد از اینکه واکسین  COVID-19را دریافت کردم ،میتوانم اقدامات ایمنی دیگر ،مثل پوشیدن ماسک و فاصله
فزیکی را توقف بدهم
حقیقت :درحالیکه این واکسین میتواند شما را از مصابیت به مریضی وقایه کند ،اما هنوز مشخص نشده است که آیا
میتوانید این ویروس را بعد از واکسیناسیون به دیگران انتقال بدهید .تا زمانیکه بیشتر بیاموزیم ،بهتر این
است که اقدامات مصئون دیگر مثل پوشیدن ماسک و فاصله فزیکی را ادامه بدهیم.

قابلیت دسترسی اسناد :برای اشخاص دارای معلولیت یا اشخاصی که به لسان دیگری غیر از انگلیسی صحبت میکنند،
 OHAمیتواند به فارمتهای بدیل مانند دیگر لسانها ،چاپ به اشکال کالن ،خط بریل یا فارمتی که شما میخواهید ،اسناد
را ارائه کند .با مرکز معلومات صحی با نمبر  1-971-673-2411, 711 TTYیا ایمیل
 COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.usبه تماس شوید.
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