طفلتان را محافظت کنید از

کووید19-

ها� است که یمتوانید از او در مقابل
شما یمخواهید هر کاری که یمتوانید انجام دهید تا طفلتان را مصئون و صحتمند نگه دارید .پیجکاری طفلتان ییک از راه ی
ی ن
واکس� کووید 19-حاال برای اطفال  6ماهه و باالتر توصیه یمشود .پیجکاری طفلتان به او کمک یمکند در مکتب ،کودکستان و
کووید 19-محافظت کنید.
سایر فعالیتها مصئون بماند.
ی ن
ی ن
ی ن
واکس�ها به دقت مطالعه شدهاند و قبل از اینکه به اطفال و نوجوانان
واکس� بسیار مهم است.
واکس�های کووید 19-مصئون هستند .مصئونیت
•
توصیه شود ،ثابت کردهاند که مصئون هستند.
ناخو� شدید اطفال یا ت
ش
ی ن
بس�ی شدن در شفاخانه کمک یمکنند.
واکس�ها به وقایه از
•اطفال ممکن است در اثر کووید 19-بسیار ناخوش شوند.
جان� شود که عالئم نورمال هستند که نشان یمدهند بدنش در حال ایجاد محافظت در مقابل
•ممکن است طفلتان بعد از پیچکاری مصاب عوارض ب
جان� در اطفال  5-11ساله در مقایسه با اطفال/
جان� نداشت هم مشکیل نیست .در واقع ،دیتا نشان یمدهد عوارض ب
وایرس است .اگر عوارض ب
کالن� ،ت
بزرگساالن ت
کم� شایع است.
ً
ت
•مهم است که طفلتان را پیچکاری کنید ،ت
بیش�ی یمکند.
ح� اگر قبال کووید 19-داشته است ،چون پیچکاری محافظت
تن
ی ن
داش� بیمه ض�ورت نیست.
واکس�های کووید 19-رایگان هستند و برای پیچکاری به
•
ی ن
واکس� کووید 19-باعث عقامت نیمشود.
•

چ� طور طفتان را پیچکاری کنید
ت
ط� فامییل مشورت کنید.
•برای قرار مالقات با داک� اطفال یا کلنیک ب
•به  mn.gov/vaxforkidsمراجعه کنید تا ارائه دهندگان یا دواخانههای اطراف خود را پیدا کنید و با آنها در تماس شوید ،بشمول:
ط� اطفال و فامیل ،ارائه دهندگان مراقبتهای اولیه ،مراکز صیح فدرال واجد ش�ایط ،آژانسهای صحت عامه محیل ،آژانسهای
◊کلنیکهای ب
صیح قبیلوی ،ساحات و کلنیکهای جامعه ت
ایال� و مکانهای خدمات صیح رسخپوستان.
•به کلنیکهای پیچکاری که در مکاتب یا سایر مکانهای جامعه در منطقه شما ارائه یمشود ،توجه کنید.

ی ن
واکس�های موجود
واکس� کووید 19-در ت
ی ن
دس�س است :فایزر و مدرنا.
چند
ن
ن
واکس�های دیگر توصیه
واکس�ها را از
 CDCبرتر بودن ییک از
ی
ی
ش
ی ن
ناخو�
واکس� به محافظت از اطفال خرد در برابر
نیمکند .هر
شدید از کووید 19-کمک یمکند .همه مکانهای پیچکاری همه
ت
مهم�ین ی ز
ی ن
چ� این است که فرصت پیچکاری
واکس�ها را ندارند.
طفلتان را از دست ندهید.

ی ن
ی ن
واکس� متفاوت است
واکس� کووید 19-بسته به نوع
زمان و دوزهای
گ
ی ن
واکس� و تعداد دوز برای طفل شما به سن او بست� دارد.
•
ت
ت
ن
ن
ن
ن
واکس� به سن طفل و نه قد و وزن او
بالغ� است .اندازه دوز
واکس� برای اطفال  6ماهه ایل  11ساله کم� از دوز
•دوز
ی
واکس� برای اطفال کالن� و ی
ی
ی
گ
بست� دارد.
ی ن
ی ن
ی ن
ی ن
واکس�
واکس� اصیل به تعداد دوزهای اولیه یک
واکس� دریافت کنند .سلسله
واکس� اصیل خود ،یک نوع
•اطفال باید برای همه دوزهای سلسله
خاص که شخص به آن ض�ورت دارد ،اشاره یمکند .این بشمول دوزهای تقویت کننده نیست.
 .اطفال  5ساله و بزر ت
•مهم است که همه دوزهای توصیه شده برای ایجاد ت
ی ن
واکس� فایزر دریافت یمکنند باید
گ� که
به�ین محافظت را دریافت کنید
دوز تقویت کننده دریافت کنند .در حال ض
ی ن
واکس� مدرنا دریافت یمکنند ،دوز تقویت کننده توصیه نیمشود.
حا� برای اطفال که

فایزر

در  3-8هفته

دوز 1

(سن  6ماه  -4سال)

(اصیل)

فایزر

دوز 1

(اصیل)

در  3-8هفته

(سن  5-17سال)

(اصیل)

مدرنا

دوز 1

(سن  6ماه  -17سال)

دوز 2

حداقل در 8
هفته

دوز 2

دوز 3
(اصیل)

حداقل در
 5ماه

(اصیل)

دوز 3

(تقویت کننده)

در  4-8هفته

دوز 2
(اصیل)

(اصیل)

ف
ح� دریافت ی ن
اضا� ارائه دهد و در ی ن
اول� دوز،
ارائهدهنده مراقبتهای صیح طفلتان یمتواند معلومات
به شما در زمانبندی همه دوزهای توصیه شده کمک کند.
ت
ف
متفاو� خواهد شد.
ضعی� دارند (ضعف مصئونیت) توصیههای
به اطفال که سیستم معافیت
والدین و قیمها باید با ارائهدهنده مراقبتهای صیح طفل خود صحبت کنند.
ف
ی ن
واکس� ،مرور کنید  :CDCزمانبندیهای پیچکاری
اضا� درباره دوزهای
برای کسب معلومات
کووید -19در یک نگاه (www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/covid-19-vacc-
ی ن
واکس� کووید 19-بر بنیاد نوع
 )schedule-at-a-glance-508.pdfبرای دوزهای توصیه شده
ی ن
واکس� و سن.
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