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برای اطالعات بیشتر در مورد محل دریافت واکسن 
 COVIDVaccineFacts.com کووید۱۹-، از

دیدن کنید یا روی QR کد کلیک کنید:

با استفاده از QR کد زیر جزئیات بیشتری در مورد 
واکسن بوستر و دوز سوم دریافت کنید:

یافتن واکسن کووید۱۹-:  مجموعه ای از واکسن ها درسرتاسر اورنج کانتی موجود است و راه های مختلفی برای 
گرفتن نوبت مناسب شما وجود دارد. برای گرفتن نوبت به داروخانه یا ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی محلی خود 

مراجعه کنید، یا از سایت Vaccines.govv،MyTurn.ca.gov یا Othena.com دیدن کنید.

دوز  سوم  برای افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف با شدت متوسط تا شدید - که دوره اولیه واکسیناسیون آنها یک دوره دو دوزی 
فایزر)Pfizer( یا مدرنا )Moderna( بود - توصیه می شود تا پاسخ ایمنی آنها به واکسن افزایش یابد. یک دوز بوستر را می 

توان شش ماه پس از دریافت دوز  سوم  تزریق کرد.

   سومین دوز  دوزاضافی برای سیستم ایمنی ضعیف 

افراد واجد شرایط می توانند انتخاب کنند که کدام واکسن را بعنوان بوستر تزریق کنند. افراد می توانند نوع واکسن را تزریق 
کنند که در ابتدا دریافت کرده اند یا اینکه بوستر دیگری را انتخاب کنند. توصیه های CDC اکنون اجازه می دهد تا این نوع 

دوز ترکیبی و مطابقت با واکسن اولیه برای تزریق بوستر انجام شود.

بوستر واکسن کووید۱۹- در دسترس دریافت کنندگانی 
است که واکسن جانسون اند جانسون را حداقل ۲ ماه پیش 

دریافت کرده اند و حداقل ۱۸ سال یا بیشتر سن دارند.

بوستر واکسن کووید۱۹- در دسترس دریافت کنندگانی است که دوره اولیه واکسن خود را حداقل 6 ماه پیش تکمیل کرده اند و 
حداقل ۱۸ سال یا بیشتر سن دارند.

فایزر و مدرنا

تزریق بوستر

 تفاوت بین   
تزریق بوستر  و دوز  سوم  چیست  ؟
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