دريافت  
دوم¡ دوز واكسن كوويد۱۹ -
چرا به دوز دوم نياز دارم؟

اول¨ دوز واكسن به سيستم ¦
واكسيناسيون ابزاری فوقالعاده مؤثر است ،اما برای محافظت كامل ما در برابر كوويد ۱۹ -زمانبر خواهد بود¦ § .
ايم
بدن شما مىآموزد كه چگونه كوويد ۱۹ -را تشخيص داده و از چه طريق عليه ويروس 
آنبادی بسازد.
ايم بدنتان ،با واكنش ¦
دوز دوم فرآيندی است كه در  ÃÂآن سيستم ¦
اول¨ دوز ¿Àوع به  ¦
ايم كه در طى § ¦
ساخ¨ آن كرده ،مىتواند كوويد۱۹ -
را تشخيص داده و برای مبارزه با آن خود را آماده كند.

آيا زم است برای دوز دوم ثبتنام كنم؟

اگر § ¦
اول¨ دوز واكسن كوويد ۱۹ -خود را از طريق وبسايت مركز بهداشت فريزر يا در داروخانه رزرو كردهايد ،يا اگر قبل از  ۶آوريل واكسينه شدهايد،
بايد در سامانه ثبتنام  Get Vaccinatedثبتنام كنيد .پس از اينكه ثبتنام كرديد ،هرگاه نوبتتان شد تا برای دوز دوم وقت رزرو كنيد ،به شما
اعم خواهد شد.

چگونه مىتوانم برای  
دوم¡ واكسن كوويد ۱۹ -ثبتنام كنم؟
برای § ¦
دوم¨ واكسن كوويد ۱۹ -مىتوانيد به طرق زير ثبتنام كنيد:

مراجعه به gov.bc.ca/getvaccinated

تلفن به شماره ۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳

مراجعه حضوری به محل
خدمات ÇÃÈ

برای ثبتنام به كمک نياز دارم ،چه كار كنم؟
ي از اعضای خانواده ،دوست يا يک همسايه مىتواند به شما كمک كرده تا به صورت آنين در  gov.bc.ca/getvaccinedيا از طرف شما با شماره تلفن
 ۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳تماس گرفته و ثبتنامتان را انجام دهد.

من انگلي صحبت نمىكنم .آيا مجم شفاهى در 
دسس است؟

مجمان شفاهى در 
دسس بوده و مىتوانند در ثبتنام واكسن كوويد ۱۹ -به شما كمک كند.
به شماره  ۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳تلفن زده و بفاصله عدد ' '۴را فشار دهيد .
وق يک مسئول جواب داد ،نام زبان مورد نياز خود را بيان كرده و سپس
منتظر مانده تا يک مجم به تماس بپيوندد.



اطعا را بايد ارائه دهم؟
وق به شماره  ۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳تلفن مىزنم چه

®

§¦
همچن¨ بايد ي از موارد زير را ارائه دهيد :شماره تلفن )خط
كدپس خود را ارائه دهيد.
بايد نام و نام خانواد¯ ،تاريخ تولد و آدرس از جمله
ثابت(؛ شماره موبايل يا تلفن همراه جهت دريافت پيامک كوتاه يا يک آدرس ايميل كه از طريق آن بتوان با شما تماس گرفت.
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صفحه ۱

دريافت  
دوم¡ دوز واكسن كوويد۱۹ -

درما شخ© )كارت مراقبتهای پزش (¥نداشتم ،چگونه مىتوانم ثبت نام كنم؟
اگر شماره بيمه

اگر شماره بيمه ¦
درما Ãشخ) Ìكارت مراقبتهای پزش( نداشتيد ،همچنان مىتوانيد به شماره  ۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳تلفن زده و برای واكسن كوويد۱۹ -
ثبتنام كنيد .مسئول مربوطه به شما يک شماره بيمه ¦
درما Ãشخ Ìموقت داده كه به شما كمک مىكند تا ¦ Í
مطم¨ شويد كه برای واكسن دوم به شما
اطع خواهند داد.

اگر ويزا يا هيچ وضعيت 
اقام در كانادا نداشته باشم چطور مىتوانم ثبتنام كنم؟

هر ك Òدر كانادا حق دريافت واكسن كوويد ۱۹ -رايگان را دارد .اگر ويزا يا هيچ وضعيت 
اقام در كانادا نداريد ،به شماره  ۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳تلفن

مهاجراتان در كانادا را به 
اشاک بگذاريد ،ثبتنام برای
زده و برای نوبت §گی ثبتنام كنيد .زم نيست اطعات مربوط به وضعيت
تأثی نخواهد گذاشت.
واكسيناسيوناتان روی آن 

ص كنم؟
برای دريافت دوز دوم چه مدت بايد ·

پس از ثبتنام ،از طريق پيامک ،ايميل يا تماس ¦
تلف دعوتنامهای برای رزرو نوبت دوز دوم دريافت خواهيد نمود .زمان انتظار توصيه شده فعÓ
§¦
ماب¨ واكسنها  ۸هفته است.


دوم¡ واكسن كوويد ۱۹ -را كجا بزنم؟

پس از دريافت دعوتنامه از طريق ايميل ،پيامک يا تماس ¦
ها Ãبه شما
تلف برای رزرو نوبت واكسن دوم ،در مراكز بهداشت فريزر زمانها و مكان §
ارائه داده شده تا بتوانيد مناسبترين گزينه را برای خود انتخاب كنيد .برای  ¦
ياف¨ مكانهای نزديک به خود از fraserhealth.ca/vaccineclinic
بازديد نماييد.

برای قرار مقات دوز دوم ،چه بايد همراه داشته باشم؟

®
شناسا Ãمانند گواهينامه رانند¯ ،كارت بهداشت و درمان ،ويزای كار يا گذرنامه خود را همراه داشته
خواهشمند است ،البته اگر داريد ،هرگونه كارت
§
¦
باشيد .ماسک زده و بلوز § ¦
اول¨ دوز خود را همراه بياوريد .به وقت رسيدن به
آست¨ كوتاه پوشيده و به خاطر داشته باشيد كه كارت واكسيناسيون §
¦
نوشيد Ãميل كرده باشيد.
قرار مقاتتان هيدراته باشيد .از قبل غذا و

كارت واكسيناسيون كوويد۱۹ -خود را گم كردم .آيا هنوز هم مىتوانم دوز دوم را دريافت كنم؟
بله ،مىتوانيد .در نوبت دوم ،كاركنان كلينيک مىتوانند كارت ديگری به شما بدهند.


ب¡ دوزها بايد چه كار كنم؟

¦
شس¨ دستها به طور مرتب
به مدت  ۲۰ثانيه يا استفاده از
¦
ضدعفوÃكننده دست.

حفظ فاصله  ۲می يا  ۶
فو Ãاز
ديگران در مكانهای عمومى

زدن ماسک در صورت
¦Øورت )مانند فضاهای
Àپوشيده عمومى(

Catalogue #267038 (March, 2022) Persian. To order, visit: patienteduc.fraserhealth.ca

اجتناب از شلوغىها و
فضاهای كم تهويه

صفحه ۲

دريافت  
دوم¡ دوز واكسن كوويد۱۹ -
ها را ارائه مىدهد؟
كلينيکهای بهداشت فريزر چه واكسن 

كلينيکهای بهداشت فريزر ،از جمله مراكز تست §گی و ايمنسازی جامعه ،واكسنهای ُمدرنا و فايزر ارائه مىدهند .اگر ترجيح مىدهيد واكسن
بگيد.
كوويد§ ۱۹ -غ ) mRNAمانند نواواكس يا جنسن( بزنيد ،لطفاً با شماره  ۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳تماس گرفته و برای واكسن §غ mRNAنوبت §


متفاو با دوز اول دريافت خواهم نمود؟ آيا مخلوط كردن واكسنها ·خطر است؟
آيا واكسن
اگر برای دوز اول واكسن فايزر  mRNAزدهايد ،برای دوز دوم هم احتما ً ßدوباره فايزر دريافت خواهيد نمود .اگر برای دوز اول واكسن ُمدرنا mRNA
زدهايد ،برای دوز دوم مىتوانيد ُمدرنا يا فايزر دريافت نماييد.
هر دو واكسن فايزر و ُمدرنا  mRNAمؤثر بوده و اگر با هم مخلوط شوند ايمن هستند.
¦
واكس كه برای دوز اول زدهايد يا تاريخ نوبت دريافت دوز اول را به خاطر نمىآوريد ،مىتوانيد از طريق سامانه  Health Gatewayكارت سابقه
اگر
واكسيناسيون يا سابقه واكسيناسيون آنين خود را برر¼ كنيد.

اگر برای دوز اول واكسن اَ 
سازانكا/كويشيلد زده باشم ،چه خواهد شد؟

برای دوز دوم ،مىتوانيد واكسن نواواكس يا يک واكسن ) mRNAفايزر يا ُمدرنا( درخواست دهيد .اَ 
سازانكا/كويشيلد ديگر در  ÇÃÈموجود نيست.

اگر § ¦
اول¨ دوز خود را در داروخانه مح Óزدهايد و برای دوز دوم مىخواهيد نواواكس بزنيد ،با شماره ۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳
بگيد.
تماس گرفته و برای واكسن §غ  mRNAنوبت §
اگر برای دوز دوم مىخواهيد فايزر يا ُمدرنا بزنيد ،بايد در سامانه ثبتنام ) Get Vaccinatedبه صفحه اول و زبانه
’ ‘How do I register for my second COVID-19 vaccineبرويد( ،ثبتنام كنيد.

اگر از قبل ثبتنام كردهايد ،منتظر باشيد تا برای رزرو نوبت دعوت شويد .حدود هشت هفته پس از دوز اول ،با شما تماس
گرفته خواهد شد تا برای نوبت دوز دوم ثبتنام كنيد.

بعد از دوز دوم چه انتظاری بايد داشته باشم؟


متفاو Ãنسبت به واكسيناسيون خواهد داشت .برخى افراد پس از دوز دوم عئم 
بيشی را در خود احساس
هر ك Òتجربه و واكنش
¦
مىكنند؛ و برخى ممكن است عئمى مانند دوز اول داشته باشند .واكنش هر شخص منح àبه فرد خواهد بود .اگر سؤال يا نگرا Ãداريد
مىتوانيد از شخ Ìكه به شما واكسن مىزند ،سؤال كنيد.
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صفحه ۳

