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چگونه کار ميکند؟ ١٩ -واکسن کويد

 ويرووس را پيدا و با آن مبارزه کند. واکسن به بدن فرزند شما ياد ميدهد که چگونه
  رفتن به بيمارستان ، و فوت فرزند شما جلوگيری نمايد. از بيمار شدن،واکسن ميتواند
 را متوقف ميکندبين افراد در واکسن انتشارويرووس.

ايمن است؟ ١٩ -آيا واکسن کويد
 .واکسن توسط بهداشت کانادا تاييد شده است
 واکسن بی خطر و موثر است.
  به فرزند شما ويرووس نميدهد.واکسن

چطور واکسن به فرزند شما کمک ميکند؟
 فرزند شما ازنظر جسمی و فعاليت هايی که انجام ميدهد لذت ببرد. اين به واکسن کمک ميکند تا فرزند شما در مدرسه بماند و از

 روحی کمک ميکند.
  فرزند شما، خانواده شما و جامعه حفاظت ميکند.ازواکسن

 واکسن چه عوازض جانبی دارد؟

  جانبی خواهند داشت کودکان عوارضبرخی از: 
o آميولتزريق محل درد، قرمزی و تورم (در(
o سردرد
o حساس خستگیا
o د عضالنی و مفصلیدر 
o تب و لرز

 آيا واکسن در باروری فرزند من تاثير دارد؟
  توانايی شخص در فرزند آوری ندارد.واکسن تاثيری در
 .واکسن تاثيری در ژن (دی ان ای) شخص ندارد

 .، نياز به واکسن دارد؟داشته است١٩ -آيا فرزند من که کويد
  را دريافت کنند. دارای ايمينی طبيعی ، بايد واکسن بله، افراد 
 .واکسن توانايی شخص را در مبازره با ويرووس باال ميبرد 

  فراهم می آورد. ١٩ -اليه ی محافظتی ديگری را برابر کويد واکسيناسيون

 واکسن ها   
 موثر و بيخطر 

 ميباشند 

FARSI
FAQ Children 

Ages 5 to11
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  اله شد ، دوزبزرگسال را دريافت نمايد؟س١٢اله بايد دوز کودک را دريافت کند و يا بايد منتظر بماند و وقتی س١١يک کودک  آيا 
  شود. ايمنکودک را دريافت کند تا زودتر  زبايد دو الهس١١يک کودک 

 
 بايد دوز بزرگسال را دريافت کند؟ ردرشت تيا يک کودک آ

 نه سايز آنها تزريق ميشود واکسن ها بر أساس سن کودک ، 
 

  واکسن آنفوالنزا را بزند؟ چه زمانی فرزند من ميتواند
  دريافت کند.١٩ -بعد از واکسن کويد ١۴روز قبل و يا  ١۴ا راگر امکان دارد، فرزند شما بايد واکسن آنفوالنزا 
  احيانا کدام واکسن عوارض جانبی متوجه نشويد که  ، اما ممکن استروز تزريق کرد١۴با خيالی راحت ظرف  ميتواند راواکسن ها

 داشته است.
 

 مورد آماده کردن فرزندم برای تزريق واکسن کسب کنم؟از کجا ميتوانم اطالعات بيشتری در 
  کيدز کارد سيستم لرنينگ هاب سيک:  www.Aboutkidshealth.ca/card  
  برای گرفتن وقت به اين سايت مراجعه نماييدکيدز صحبت کنيدبا پزشک در سيک :: www.sickkids.ca/vaccineconsult 

 
 کجا ميتوانم برای واکسيناسيون فرزندم اقدام کنم؟

  به اين سايت مراجعه نماييد:ا گرفتن وقت از يکی از کلينيک های ما اقدام کنيد ياز کد کيو آر برای 
www.regionofwaterloo.ca/getavaccine 

  در بسياری از داروخانه موجود ميباشد.هم چنين واکسن ها 
 خانوادگی هم به بيماران خود واکسن را تزريق ميکنند یبرخی از دکترها 

 
 در امان باشد؟١٩ -از کويد مميتوانم بکنم تا فرزندچه کار 
 .لطفا برای تزريق واکسن فرزندخود اقدام نماييد 
 کودکان بايد:ی کنيدصيه ی بهداشت عمومی پيرواز تو ،  

o دستان خود را بشويند 
o  ماسک بزننددرمحيط بيرونی  
o  فيزيکی را رعايت نمايند، و فاصله 
o  يدکنپرهيزبزرگ  تجمعاتاز 

 

 
 

 


