آنچه مردم نیویورک باید درباره واکسن
 COVIDبدانند
های COVID--19
واکسن های  COVID-19اینک برای کلیه اهالی  16ساله و بزرگتر نیویورک در دسترس می باشند.

واکسن های  COVID-19ایمن و مؤثر هستند.

دانشمندان در روند تهیه واکسن های  COVID-19از دهه های
متمادی تجربه پژوهشی حاصله از تهیه و عرضه واکسن های
دیگر استفاده کرده اند .واکسن ها تحت مطالعات بالینی گسترده
با ده ها هزار نفر از گروه های سنی ،نژادی و قومیتی مختلف قرار
گرفته اند .این مطالعات نشان داده اند که واکسنها ایمن بوده و
در محافظت از افراد در برابر بیماری شدید  ،COVID-19بستری
شدن در بیمارستان و مرگ ،بسیار موثر عمل می کنند .سازمان
غذا و دارو ( )Food and Drug Administration، FDAواکسن
ها را برای مصرف اضطراری تأیید کرده است.

امکان دارد با عوارض جانبی روبرو شوید.
عوارض جانبی شایع عبارتند از درد در بازویی که واکسن به آن
تزریق شده ،سردرد ،بدن درد ،خستگی و تب .واکسن ها محتوی
ویروسی که باعث  COVID-19می شود نیستند ،واکسن ها
نمی توانند  DNAشما را تغییر دهند و باعث ابتالی شما به
 COVID-19نمی شوند.

رعایت نکات احتیاطی را ادامه دهید.
واکسن های  COVID-19بدون هیچ هزینه ای
در اختیار شما قرار داده می شوند.

کلیه اهالی  16ساله و بزرگتر نیویورک می توانند واکسن را
بدون هیچ هزینه ای دریافت نمایند .برای واکسیناسیون ،نیازی
به داشتن بیمه یا دادن اطالعات وضعیت مهاجرتی نیست.

ما می دانیم که واکسن ها از شما محافظت می کنند ،اما هنوز
باید درباره نحوه اثرگذاری آنها بر انتشار ویروس اطالعاتی بدست
آوریم .پس فعالً ،حتی بعد از دریافت واکسن ،باید در صورت
بیمار شدن در خانه بمانید ،فاصله  6فوتی با دیگران را رعایت
کنید ،بطور اصولی از پوشش های صورت استفاده کرده و
دست های خود را مرتب بشویید.
به وبسایت nyc.gov/vaccinefinder
مراجعه کرده یا با این شماره تماس حاصل کنید
 877-829-4692تا برای واکسیناسیون وقت بگیرید.

یک مرکز واکسیناسیون بیابید.
از ارائه کننده مراقبت های بهداشتی و درمانی و کارفرمای
خود سؤال کنید که آیا امکان دریافت واکسن را فراهم کرده
اند یا خیر .برای یافتن مراکز واکسیناسیون به وبسایت
 nyc.gov/vaccinefinderمراجعه کرده و یا برای گرفتن وقت از
یک مرکز  NYCبا شماره  877-829-4692تماس حاصل نمایید.

NYC VACCINE FOR ALL:

SAFE, FREE, EASY

در صورت تغییر شرایط امکان دارد اداره بهداشت  NYCاین توصیه
ها را تغییر دهد.
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