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 ش��م؟ چرا و چطور م��ض �

ی درحال جنگ�دن است که نبا�د به بدنمان وارد � خاطر نو� و�روس م��ض � وقیت به ن شدە  ش��م، بدین معناست که بدن ما با چ�ی
شوند،  ها وارد � شوند. وقیت م�کروب کش�م وارد بدنمان � مان نفس � ها از راە هوا وقیت با دهان و بیین  از و�روس است. بع�ن 

ند. تکث�ی  های سازندە بدن ما) برای تکث�ی خود کمک � ها�مان (بلوک ها از سلول خواهند در بدنمان جا خوش کنند، و�روس � گ�ی
ش �ابد.  ا آس�ب بزند، اما به و�روس کمک �های م تواند به سلول شد�شان �  کند که همچنان گس�ت

 

 شوم حس ناخو�ش دارم؟ چرا وقیت م��ض �

، �فه) اقدام بدنتان در مبارزە با و�روس وقیت م��ض هست�د، �س�اری از عالئ� که دچار آن � ها  ش��د (مثل تب، آب��زش بیین
ن است   است تا از �ش آن  ها عالئم مشاب� دارند، چون بدنتان درحال جنگ�دن است!  که خ�� از ب�ماریها خالص شود. برای همنی

 

ی کن�م؟  چطور از ابتال به ب�ماری جلوگ�ی

ن مرتب دست ی از ورود و�روس به بدن است. ا�ر با رعا�ت این  ها و ماسک زدن روش در وهله اول، شسنت هایی عا� برای جلوگ�ی
ن اقدامات �س�ا  کند که ب�ماری به د�گران انتقال ن�ابد.  ر کمک �نکات هم م��ض شد�م، همنی

 

 

ن خا� دارند؟ mRNAهای  ها به چه صورت است؟ وا�سن اثرگذاری وا�سن  چه چ�ی

د. س�ستم ا�مین شامل مجموعه ها به س�ستم ا�مین ما کمک � وا�سن ای از اقدامات دفا�  کنند که نحوە مبارزە با ب�ماری را �اد بگ�ی
ون راندن عفونت از بدن در اخت�ار دارد. تب کردن �� از عالئ� است که �شان �است که بدن ما برا تان  دهد س�ستم ا�مین  ی ب�ی

 سخت در تالش است تا با ب�ماری مبارزە کند! 

 

ی آشنا � وا�سن ن ن تواند بدون اینکه به �ک ب�ماری خاص مبتال شود، آ کنند که س�ستم ا�مین به کمک آن � ها بدن ما را با چ�ی
د،  درد �ا تب �ا لرز ش��م، ز�را بدن ما دارد مبارزە با ب�ماری را �اد � ب�ماری را �شخ�ص دهد. ممکن است دچار عالئ� مثل بدن گ�ی

 شوند.  حیت ا�ر به خود ب�ماری مبتال �شدە باش�م. این عوارض جانیب معموً� خف�ف هستند و بعد از �� دو روز رفع �

 

ی بگردد، اما بع�ن  �سخه اصالح ها از  در بع�ن از وا�سن ن شدە �ا ُمردە و�روس استفادە شدە است تا بدنمان بفهمد که دنبال چه چ�ی
س هستند از تکنولوژی جد�د وا�سن  که به  COVID-19های  د�گر اینطور ن�ست. وا�سن ند.  بهرە � mRNAطور عمدە در دس�ت گ�ی

دهد مبین بر اینکه چطور پروتئیین شب�ه به بخ�ش از و�روس  انتقال �ها را به بدنمان  ای از دستورالعمل این وا�سن مجموعه
COVID-19 �د که چطور و�روس  تواند ما را م��ض کند. س�ستم ا�مین ما همچنان �اد � �سازد، اما این وا�سن ن را  COVID-19گ�ی
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شود که ا�ر در آیندە، گا� حیت قبل از  تر � خطر با و�روس مبارزە کند؛ از این رو، برای بدن ما آسان رو�ش یب  �شخ�ص دهد و به
، در معرض و�روس قرار گرفت�م، با آن ب�ماری مبارزە کند!   حس م���ن

 

ی را که به از آنجایی که س�ستم ا�مین ما فقط � ن د، وا�سن تواند نحوە مبارزە با چ�ی ها اهم�ت  عنوان مشکل شناخته است �اد بگ�ی
ن در م�ان است. همه افراد ن�کنند چون نه  ای پ�دا � و�ژە توانند  تنها بحث مصون�ت خودمان، بل�ه بحث مصون�ت ع��زانمان ن�ی

های د�گری باشند   ها �ا ب�ماری های پزش� د�گر مبتال هستند ممکن است دچار حساس�ت وا�سن بزنند، بع�ن افرادی که به عارضه
شان  های د�گر حیت ا�ر وا�سن بزنند مقابله با ب�ماری برای س�ستم ا�مین  خاطر ب�ماری که نتوانند وا�سن بزنند و بع�ن افراد هم به

 شود.  تر � سخت

 

�د که در قالب گرو� واحد برای مبارزە با ب�ماری جامعه همکاری  COVID-19هایی مثل  ای از افراد سا�ن �ک منطقه را درنظر بگ�ی
ی ز�ر باران تصور کن�د:  � �م، اما � ن�کنند. وا�سن و و�روس را مثل چ�ت توان�م با انجام اقدامایت از  توان�م جلوی باران را بگ�ی

 خودمان محافظت کن�م. 

 

ی برای خودتان داشته باش�د، از خ�س شدن، ب�ش�ت در امان�د. قض�ه وا�سن ا�ر باران �  ن  بارد و چ�ت طور است! ا�ر  ها هم همنی
 ب�ش�ت در امان�د. وا�سین برای خودتان داشته باش�د، از ابتال به ب�ماری، 

ی همراە نداشته باشند ممکن است ز�ر باران خ�س شوند.  کساین که ن� ن  توانند وا�سن بزنند، مثل این است که چ�ت ندارند. ا�ر چ�ی

 

 بدون چ�ت ز�ر باران با�ستند چه اتفا�ت � 100ا�ر 
گ

افتد؟ این مثل وقیت است که هیچ وا�سین برای عرضه نداشته باش�م،  نفر هم�
 در خطر هستند.  همه

 

شوند، اما احتمالش ز�اد است   ها خ�س ن� افتد؟ بع�ن  ها چ�ت داشته باشند چه اتفا�ت � نفر ز�ر باران با�ستند و نصف آن 100ا�ر 
ند، به غ�ی از افرادی   که همه افراد با پاش�دە شدن آب، ک� خ�س شوند. این مثل وقیت است که همه افراد تصم�م به زدن وا�سن نگ�ی

ی برای خودشان ندارند، افراد د�گری هم در خطر هستند. ک  ه چ�ت

 

ی برای خودشان داشته باشند چه � نفر از آن 99نفر با هم ز�ر باران ا�ستادە باشند و  100اما ا�ر  شود؟ آن �ک نفری که چ�ت  ها چ�ت
د که احتماً� چندان خ�س ن� ندارد به اندازە کا�ن ز�ر چ�ت بق�ه قرار � نام�م، و مهم است که  �» ا�مین جم�«این مفهوم را  شود!  گ�ی

پذیر ن�ست   عنوان �ک جامعه، ا�ر در توانمان هست خودمان را مصون کن�م تا به محافظت از افرادی که این کار برا�شان امکان ما به
 کمک کن�م. 
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 چطور وا�سن بزنم؟

ت��ن مرکز وا�سیناسیون موجود  کدتان را وارد کن�د تا نزد�ک �د. ز�پتوان�د �ک کلین�ک مح� پ�دا کن � vaccines.govبا مراجعه به 
 را ب�اب�د. 

 

هائی ارائه دهم؟ ن  برای در�افت وا�سن با�د چه چ�ی

ن که خودتان با ماسک  ا�د، با�د کارت وا�سنتان را همراە سوابق خود ب�اور�د. ا�ر وا�سینه �شدە ا�ر قبً� وا�سینه شدە ا�د، همنی
ن ب�مه الزا� ن�ست). وا�سن  کند. احتمال دارد نام شما و اطالعات ب�مه � حضور �اب�د کفا�ت سند (داشنت -COVIDتان را از شما ب�پ

 را�گان است.  19

ن از شما خواسته � تان پاسخ ده�د تا صالح�ت شما برای در�افت وا�سن (از  شود به سؤاالیت در رابطه با سالمت و تندرسیت  همچننی
ن آلرژی،  های پزش�) مشخص شود.  عارضه لحاظ سن، داشنت

 

 مرحله بعد چ�ست؟

 کن�د، برای در�افت دوز دوم و متعاقب آن برای در�افت دوز تق��یت مجددا� مراجعه خواه�د کرد.  �سته به ن�ع وا�سین که در�افت �

 

 

 

ی  Communities for Immunityبرگزاری رو�داد  ل و پ�شگ�ی  Centers forها ( ب�ماریبا در�افت حما�ت ما� از مرکز کن�ت
Disease Control and Prevention ن مؤسسه خدمات موزە و کتابخانه  Institute of Museum and() و همچننی

Library Servicesاز وب ، بازد�د   ity.orgwww.communitiesforimmunسا�ت  ) م�� شدە است. جهت اطالعات ب�ش�ت
 کن�د. 
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