
 
 COVID-19ھای مراقبتی پس از واکسیناسیون  دستورالعمل

 
 بالفاصلھ پس از دریافت واکسن باید چھ کنم؟

 
اگر  کارکنان بھ شما اطالع خواھند داد کھ کجا منتظر بمانید. دقیقھ منتظر بمانید تا مطمئن شویم حال شما مساعد است. ۱۵باید پس از دریافت واکسن بھ مدت 

 کنید حالتان نامساعد است، لطفاً بھ کارکنان کلینیک اطالع دھید. ھنگام انتظار احساس می
 

 طی چند روز آینده باید منتظر چھ عالئمی باشم و چگونھ عوارض جانبی را درمان کنم؟
 

ھای  ھا نسبتاً رایج است و واکنش عوارض جانبی واکسن تواند عوارض جانبی بھ دنبال داشتھ باشد. ھا می کسنمشابھ داروھا و سایر وا COVID-19واکسن 
حائز اھمیت است کھ اگر واکنش آلرژیک شدیدی مانند  تواند عالمتی باشد برای این کھ سیستم ایمنی شما در حال پاسخ بھ واکسن است. خفیف تا متوسط می

 تماس بگیرید. ۹۱۱گی نفس تجربھ کردید، باید با کھیر، ورم عمومی، یا تن
 

لرز، درد مفصلی،   سایر عوارض جانبی شامل خستگی، سردرد، درد عضالنی عمومی بیشتر، ترین عارضھ جانبی درد/ناراحتی در محل تزریق است. رایج
روز ادامھ  3الی 1شود و  ساعت از زمان واکسیناسیون شروع می 24الی  12معموالً طی  COVID-19عوارض جانبی واکسن  و احتماالً کمی تب است.

 دارد.
 

دستی کھ بھ آن واکسن   ھمچنین اگر از کنیم برای کاھش درد و ناراحتی در محل تزریق، دستمالی تمیز، خنک و مرطوب روی ناحیھ قرار دھید. توصیھ می
دھنده مراقبت اولیھ  ساعت افزایش یافت، لطفاً با ارائھ ۲۴اگر قرمزی یا حساسیت پس از  کنید، این کار سودمند است.و با آن ورزش می   استفاده تزریق شده، 

  خود تماس بگیرید.
 

برای کاھش ناراحتی ناشی از تب، مایعات فراوان بنوشید و  است. COVID-19ناراحتی ناشی از تب یا درد واکنشی عادی بھ واکسن   در اغلب موارد،
اگر پیش از این پزشکتان شما را بھ دلیل بیماری کلیوی یا کبدی از مصرف داروھای بدون تجویز مانند ایبوپروفن یا استامینوفن منع  سبک لباس بپوشید.

دھنده  شت، باید با ارائھساعت ادامھ دا ۷۲اگر عوارضی جانبی بیشتر از  توانید برای رفع درد یا ناراحتی از این داروھا نیز استفاده کنید. نکرده است، می
  مراقبت اولیھ خود تماس بگیرید.

 
  شدن باید بھ یاد داشتھ باشید نکاتی کھ پس از واکسینھ

 
کنید،  عالئم را تجربھ می ایناگر  .نیستندسرفھ، تنگی نفس، از دست دادن چشایی یا بویایی، آبریزش بینی/ احتقان و/یا گلودرد عوارض جانبی شایع واکسن 

بات در  یا چت MyChartبگیرید (از طریق برنامھ  COVID-19ممکن است دچار عفونت باشید و باید خود را قرنطینھ کنید و نوبتی برای آزمایش 
پش قلب، لرزش در صورت احساس درد در قفسھ سینھ، تنگی نفس، یا احساس ت ).توانید نوبت بگیرید می memorialcare.orgسایت ما،  وب

 .ھای پزشکی باشید قلب یا تپش کوبنده قلب، بالفاصلھ بھ دنبال مراقبت
 

گیری تحت کنترل قرار گیرد و اطالعات  بر است، پس لطفاً تا زمانی کھ ھمھ یاد داشتھ باشید، ایجاد ایمنی پس از ھرگونھ واکسنی برای بدنتان زمان  بھ
کارھای حفظ سالمت عمومی مانند استفاده از ماسک و فاصلھ اجتماعی ادامھ  سط واکسن کسب کنیم، بھ انجام راهبیشتری درباره نحوه پیشگیری از انتقال تو

 دریافت کرده باشید. COVID-19دھید، حتی اگر واکسن 
 

، برای اثرگذاری اید دریافت کرده COVID-19برای  Pfizerیا  Modernaھای  اگر واکسن الزم است. Janssenفقط یک نوبت تزریق برای واکسن 
حتی اگر پس از اولین نوبت عوارض جانبی داشتید، لطفاً تزریق نوبت دوم را انجام دھید، مگر اینکھ پزشک شما را از  نوبت تزریق نیاز دارید. 2واکسن بھ 

اگر نیاز دارید تزریق   حال، بااین ز).رو Pfizer   =21روز،  Moderna   =28بندی انجام شود ( تزریق دوم باید طبق برنامھ زمان تزریق دوم منع کند.
ھفتھ  6حتی اگر واکسن دوم طی مدت زمانی بیشتر از  ھفتھ بعد از واکسن اول تزریق کرد. 6توان واکسن دوم را حداکثر تا  دوم را بھ تأخیر بیاندازید، می

 پس از واکسن اول تزریق شود، نیازی بھ شروع مجدد توالی واکسیناسیون نیست.


