واکسین COVID-19دز مکمل
آیا به دز مکمل نیاز دارم؟
افراد زیر که حداقل  6ماه پیش با  Pfizerواکسینه شده اند:
باید یک دز مکمل  Pfizerرا دریافت کنند:
 65+افراد  65ساله و باالتر
افراد  18ساله و باالتر که در مرکز مراقبت طوالنی مدت زندگی می کنند
افراد  50-64ساله با عارضه های طبی زمینه ای خاص
می توانند بعد از مد نظر قرار دادن خطرات و مزایای فردی شان ،دز مکمل را دریافت کنند:
افراد  18–49ساله با عارضه های طبی زمینه ای خاص
افراد  18–64ساله که بخاطر کار کردن یا سکونت در محیط های خاص در خطربیشترانتقال

 .هستند  COVID-19و مواجهه با
هنوز واجد شرایط نیستید؟ حتمًا یادتان باشد که همه واکسین های دارای جواز
 COVID-19محافظت خوبی بعد از دزهای اولیه ارائه می کننند .با توجه به میزان باالی انتقال
بیماری در ويسكانسين DHS ،همه را مجبور می کند تا الیه های بیشتری از محافظت به شمول
ماسک زدن در فضای بسته ،در زمان بیماری در خانه ماندن و خودداری از گردهمایی های فضای
بسته را رعایت کنند.

چرا برخی افراد به دز مکمل نیاز دارند؟
شواهد نشان می دهد که برای برخی افراد که در ابتدا محافظت خوبی با واکسین داشته اند ،ایمنی کاهش
پیدا کرده است .دز مکمل برای آن افراد محافظت آنها در برابر عفونت ،بیماری جدید ،بستری شدن در
شفاخانه و مرگ از  COVID-19را تقویت و بیشتر می کند.
 6ماه
دز مکمل

یا بیشتر
صفحه  1از 2

دزهای ابتدایی

تفاوت بین دزهای مکمل و دزهای اضافی چیست؟
دزهای اولیه ،دزهای اضافی و دزهای مکمل همگی از واکسین های یکسانی استفاده می کنند.
عناوین متفاوت هستند تا افراد بدانند که چه کسانی و به چه دالیلی به دز دیگری نیاز دارند.

دزهای مکمل

دزهای اضافی
برای افراد در معرض خطر صحی
متوسط تا شدید  12ساله یا بزرگتر

برای افراد خاصی که در خطر زیادی از
مواجهه یا انتقال  COVID-19هستند

 28روز بعد از آخرین دز از سری
اولیه

 6ماه بعد از تکمیل دزهای اولیه واکسین
Pfizer

تنها واکسین  Pfizerیا Moderna

تنها واکسین Pfizer

برای محافظت از افرادی که احتماال
محافظت و ایمنی قوی بعد ازدزهای اولیه
ندارند

برای افزایش محافظت که بعد از چند
مدت کاهش پیدا کرده در افرادی که در
معرض خطر بیشتری هستند

پیداکردن واکسین :COVID-19

برای یافتن محل های نزدیک خودتان در ویب سایت  vaccines.govجستجو کنید ،با  211در تماس
شوید ،یا کد پستی خود را به  438829ارسال کنید.
دزهای مکمل مهم هستند چون به قسم دوام دار با ویروس مقابله می کنیم و خود را ایمن نگه می داریم.
افرادی که همچنان واکسینه نشده اند بیشتری آسیب پذیری را نسبت به  COVID-19دارند .افراد زیر که
حداقل  6ماه پیش با  Pfizerواکسینه شده اند.
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