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 برگه اطالعات ویژه گیرندگان و پرستاران

مدرنا دوگانه )اصلی و اومیکرون  19-( و واکسن کوویدModernaمدرنا ) 19-مجوز مصرف اضطراری واکسن کووید

BA.4/BA.5 (19-)کووید 2019( برای پیشگیری از ابتال به بیماری کروناویروس 
 

 

 ساله 5ماهه تا  6برای افراد 

 
 

مدرنا  دوگانه )اصلی و اومیکرون  19-مدرنا  یا واکسن کووید 19-دریافت واکسن کووید فرزند شما از امکان

BA.4/BA.5 ( ناشی از 19-)کووید 2019( برای پیشگیری از ابتال به بیماری کروناویروسSARS-CoV-2  برخوردار

 شده است.

 

 19-مدرنا و واکسن کووید 19-واکسن کوویداین برگه اطالعات ویژه گیرندگان و پرستاران شامل برگه اطالعات مربوط به 

 1ساله صادر شده است. 5ماهه تا  6مدرنا دوگانه است که مجوز مصرف آن برای افراد 

 

تواند نیازهای زیر را دریافت کرده است و می FDA( را از EUAمدرنا مجوز مصرف اضطراری ) 19-واکسن کووید

 برآورده کند:

 ساله؛ و 5ماهه تا  6نوبتی برای افراد -مجموعه اولیه دو 

 ساله دچار انواع خاصی از مشکالت سیستم ایمنی. 5ماهه تا  6مجموعه اولیه نوبت سوم برای افراد

 

ساله، در بازه  5ماهه تا  6برای تامین نیاز نوبت یادآور تکی در افراد  FDAرا از  EUAمدرنا دوگانه  19-واکسن کووید

 مدرنا، دریافت کرده است. 19-ماه پس از تزریق دریافت مجموعه اولیه واکسن کووید 2انی حداقل زم

 

DFA ساله تایید نکرده  5ماهه تا  6مدرنا دوگانه را برای مصرف افراد  19-مدرنا و واکسن کووید 19-واکسن کووید

 است.

 

مدرنا دوگانه  19-مدرنا و واکسن کووید 19-کوویداین برگه اطالعات حاوی اطالعاتی درباره خطرها و مزایای واکسن 

های خود را با پرسش به فرزندتان تزریق شود. 19-گیری کوویدها ممکن است به دلیل بروز همهاست. این واکسن

 دهنده خدمات واکسیناسیون فرزندتان در میان بگذارید.ارائه

 

 ن است در برخی افراد مصونیت ایجاد نکند.مدرنا دوگانه ممک 19-مدرنا و واکسن کووید 19-واکسن کووید
  

                                                      
 5های تزریق واکسن مجموعه اولیه از کودکانی که بین نوبت ساله نیز باشد، ممکن است این برگه اطالعات را دریافت کنید. 6حتی اگر فرزند شما  1

مدرنا دارای مجوز  19-( واکسن کووید1های زیر را دریافت کنند: )شوند، ممکن است در هر نوبت، یکی از واکسنسالگی می 6سالگی وارد 

 ساله. 11تا  6اده برای افراد مدرنا دارای مجوز استف 19-( واکسن کووید2ساله؛ یا ) 5ماهه تا  6استفاده برای افراد 



 Farsi:2 2022دسامبر  7 تاریخ بازبینی 

ترین برگه اطالعات، برای دریافت تازه روز شده باشد.این برگه اطالعات ممکن است به

 مراجعه کنید.  eua-www.modernatx.com/covid19vaccineبه

 این واکسن به فرزندتان بدانیدآنچه باید پیش از تزریق 

 چیست؟ 19-کووید

این نوع کروناویروس قبالً  کند.آن را ایجاد می SARS-CoV-2نوعی بیماری است که کروناویروسی به نام  19-کووید

اً این بیماری اساس دچار شوید. 19-شما ممکن است از طریق تماس با فرد مبتال به این ویروس، به کووید شناسایی نشده بود.

های نشانه 19-در افراد مبتال به کووید های دیگر نیز تاثیر بگذارد.کند و ممکن است بر اندامدستگاه تنفس را درگیر می

روز پس از قرار  14تا  2ها ممکن است نشانه های شدید، گزارش شده است.ای شامل عوارض خفیف تا بیماریگسترده

نفس، خستگی، درد عضالت یا توان به تب یا لرز، سرفه، تنگیها میانهاز این نش گرفتن در معرض ویروس ظاهر شود.

درد بدن، سردرد، از دست رفتن ناگهانی حس بویایی یا چشایی، گلودرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، تهوع یا استفراغ و اسهال 

 اشاره کرد.

 

 مدرنا دوگانه چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ 19-مدرنا و واکسن کووید 19-واکسن کووید

برای مدرنا ندارد؛ فقط مورد اول حاوی ترکیب اومیکرون  19-مدرنا دوگانه با واکسن کووید 19-روش تولید واکسن کووید

 نیز هست. SARS-CoV-2ناشی از سویه اومیکرون  19-جلوگیری از ابتال کووید

 

در انتهای این برگه  «( چیست؟EUAمجوز مصرف اضطراری )»بخش ، به EUAبرای کسب اطالعات بیشتر درباره 

 اطالعات مراجعه کنید.

 

 دهنده خدمات واکسیناسیون اعالم کنید؟ها به فرزندتان، چه چیزهایی را باید به ارائهپیش از تزریق هریک از این واکسن

 اعالم کنید؛ مثالً: دهنده خدمات واکسیناسیونهمه مشکالت جسمی احتمالی فرزندتان را به ارائه

هر نوع حساسیت

کاردیت )التهاب دیواره بیرونی قلب(میوکاردیت )التهاب ماهیچه قلب( یا پری

تب

کننده خونریزی یا مصرف داروی رقیقاختالل خون

ابتال به ضعف سیستم ایمنی یا مصرف داروی تاثیرگذار بر سیستم ایمنی

از نوع دیگر 19-دریافت واکسن کووید

سابقه ضعف پس از تزریق واکسن

 

 مدرنا دوگانه دریافت کنند؟ 19-مدرنا یا واکسن کووید 19-واکسن کووید نبایدکسانی چه

 ها را دریافت کند:یک از این واکسناگر فرزندتان دچار هریک از مشکالت زیر شده باشد، نباید هیچ

مدرنا 19-ی واکسن کوویدواکنش حساسیتی شدید پس از تزریق نوبت قبل

ها.واکنش حساسیتی شدید به هریک از ترکیبات این واکسن

 

 ها چه ترکیباتی وجود دارد؟در این واکسن

رسان مدرنا دوگانه شامل ترکیبات زیر هستند: اسید ریبونوکلئوییک پیام 19-مدرنا و واکسن کووید 19-واکسن کووید

(mRNA( لیپیدها ،)SM-102 ،اتیلن پلی[ گلیکولPEG] 2000 دی[ میریستویل گلیسرولDMG] 1,2، کلسترول، و-

[(، ترومتامین، ترومتامین هیدروکلرید، اسید استیک، سدیم استات DSPCفسفوکولین ]-3-گلیسرو-sn-استئارویلدی

 هیدرات، و ساکاروز.تری

 

 شود؟ها چگونه تزریق میاین واکسن

 شود.صورت تزریق عضالنی وارد بدن فرزندتان میمدرنا دوگانه به 19-مدرنا یا واکسن کووید 19-واکسن کووید

 

ماه از هم تزریق  1ها باید با فاصله نوبتی است که واکسن-مدرنا مجموعه واکسن دو 19-واکسن کووید مجموعه اولیه:

http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
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ماه پس از نوبت دوم به افرادی که دچار انواع خاصی از ضعف   1نوبت سوم مجموعه اولیه ممکن است حداقل  شوند.

 سیستم ایمنی هستند، تزریق شود.

 

ماه پس از  2صورت واکسن تکی یادآور )تقویتی( با فاصله حداقل مدرنا دوگانه به 19-واکسن کووید نوبت یادآور )تقویتی(:

 شود.مدرنا، تزریق می 19-تکمیل مجموعه اول واکسن کووید

 

 اند؟ها قبالً به افراد دیگری تزریق شدهاین واکسن آیا

در یک کارآزمایی  اند.دریافت کرده EUAمدرنا را با مجوز  19-ماهه و باالتر واکسن کووید 6ها تن از افراد میلیون

در  بودند.مدرنا دریافت کرده  19-ساله حداقل یک نوبت واکسن کووید 5ماهه تا  6نفر از افراد  5,000بالینی، تقریباً 

ساله و باالتر حداقل  12تن از افراد  30,000ساله، و حدود  11تا  6نفر از افراد  4,000کارآزمایی بالینی دیگری، تقریباً 

 مدرنا دریافت کرده بودند. 19-یک نوبت واکسن کووید

 

 EUA( را بر اساس BA.4/BA.5مدرنا )اصلی و اومیکرون  19-ساله و باالتر واکسن کووید 6ها تن از افراد میلیون

نوبت واکسن دوگانه، غیر از واکسن  1ساله و باالتر  18تن از افراد  400در یک کارآزمایی بالینی، حدود  اند.دریافت کرده

 مدرنا دوگانه، را که حاوی ترکیب اومیکرون دیگری بود، دریافت کردند. 19-کووید

 

 ها چه مزایایی دارند؟این واکسن

مدرنا  19-کارآیی واکسن کووید FDA ثابت شده است. 19-مدرنا در پیشگیری از ابتال به کووید 19-تاثیر واکسن کووید

 را تایید کرده است. SARS-CoV-2ناشی از سویه اومیکرون  19-دوگانه در ایجاد مصونیت بهتر در برابر کووید

 

 هنوز مشخص نیست. 19-مدت ماندگاری مصونیت در برابر کووید

 

 ؟خطرهایی دارند ها چهاین واکسن

واکنش حساسیتی شدید معموالً ظرف پنج  سبب بروز واکنش حساسیتی شدید شوند. احتمال اندکی وجود دارد که این واکسن

دهنده خدمات واکسیناسیون ممکن است از به همین دلیل، ارائه کند.دقیقه تا یک ساعت پس از دریافت واکسن بروز می

های واکنش حساسیتی شدید از نشانه تزریق واکسن در مرکز واکسیناسیون تحت نظر بماند. فرزندتان بخواهد که مدتی پس از

 توان به اینها اشاره کرد:می

نفستنگی

التهاب صورت و گلو

تندتپش قلب

بثورات پوستی شدید در سراسر بدن

سرگیجه و ضعف 

 

 19-دیواره بیرونی قلب( در برخی افراد گیرنده واکسن کوویدکاردیت )التهاب میوکاردیت )التهاب ماهیچه قلب( و پری

ها چند روز پس از تزریق واکسن آشکار در بیشتر این افراد، نشانه مدرنا دوگانه دیده شده است. 19-مدرنا و واکسن کووید

ها در بدن فرزندتان، پس از در صورت بروز هریک از این نشانه احتمال بروز این مشکالت بسیار کم است. شده است.

هفته پس از تزریق این  2ها ظرف ویژه اگر این نشانهتزریق این واکسن، باید بالفاصله به مرکز پزشکی مراجعه کنید؛ به

 ایجاد شده باشد: واکسن

درد سینه

نفس یا دشواری تنفستنگی

،لرزش یا کوبش در قلب احساس کاذب یا واقعی تندتپش

غش

ناراحتی غیرعادی و مستمر

اشتهایی غیرعادی و مستمربی

خستگی یا ضعف غیرعادی و مستمر

حالت تهوع مستمر
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درد مستمر در ناحیه شکم

پریدگی غیرعادی و مستمر پوستسردی و رنگ

 

 اند از:بالینی گزارش شده است، عبارتهای ها در کارآزماییعوارض جانبی که پس از تزریق این واکسن

های لنفی در همان بازوی تزریق، قرمزی، و التهاب ناراحتی محل تزریق: درد، حساسیت و التهاب گره

شدگی()سفت

 ،عوارض جانبی شایع: خستگی، سردرد، درد عضالت، لرز، تهوع و استفراغ، تب، درد مفاصل، زودرنجی/گریه

اشتهاییخوابی و کمبی

 

 اند از:عوارض جانبی که پس از صدور مجوز گزارش شده است، عبارت

های حساسیتی شدیدواکنش

)اورتیکاری )بثورات پوستی همراه با خارش/کهیر

)میوکاردیت )التهاب ماهیچه قلب

کاردیت )التهاب دیواره بیرونی قلب(پری

ضعف ناشی از تزریق واکسن

 

احتمال بروز عوارض جانبی جدی و غیرمنتظره  ها باشد.ز عوارض جانبی احتمالی این واکسناینها ممکن است فقط برخی ا

 ها ادامه دارد.تحقیقات درباره عوارض جانبی احتمالی این واکسن وجود دارد.

 

 در صورت بروز عوارض جانبی، چه باید بکنم؟

 ترین بیمارستان مراجعه کنید.تماس بگیرید یا به نزدیک 1-1-9های حساسیتی شدید، با در صورت بروز واکنش

 

دهنده دهنده خدمات واکسیناسیون یا ارائهدر صورت دچار شدن فرزندتان به عوارض جانبی آزاردهنده یا ماندگار، با ارائه

 خدمات درمانی فرزندتان تماس بگیرید.

 

اداره  FDA/CDCکه زیر نظر  (VAERS« )اکسنسامانه اعالم عوارض ناخوشایند و»عوارض جانبی واکسن را به 

تماس بگیرید یا گزارش خود  VAERSبا  7967-822-800-1توانید با شماره رایگان همچنین می شود، گزارش کنید.می

فرم گزارش،  18در خط اول کادر شماره  ثبت کنید. https://vaers.hhs.gov/reportevent.htmlصورت آنالین دررا به

 را ذکر کنید.« EUAمدرنا دوگانه  19-واکسن کووید»یا « EUAمدرنا  19-واکسن کووید»عبارت 
 

( به خود شرکت 1-866-663-3762) MODERNA-866-1توانید مستقیماً با شماره ضمناً، عوارض جانبی را می

ModernaTX .گزارش کنید 

 

های ابزار مبتنی بر تلفن هوشمند است که از قابلیت V-Safe گیرد.نیز در اختیار شما قرار می V-Safeنام در گزینه ثبت

بهره  19-های کوویدپیامک و نظرسنجی اینترنتی برای ایجاد ارتباط با گیرندگان واکسن و شناسایی عوارض جانبی واکسن

-V را ارزیابی کند. 19-های کوویدکند تا ایمنی واکسنکمک می CDCبه  V-Safeهای های افراد به پرسشپاسخ گیرد.می

Safe  همچنین از امکان ارسال پیام یادآور تزریق واکسن و قابلیت پیگیری تلفنی زندهCDC در مواردی که عوارض ،

رباره برای کسب اطالعات بیشتر د گزارش شده باشد، برخوردار است. 19-ناخوشایند جدی پس از تزریق واکسن کووید

 مراجعه کنید. www.cdc.gov/vsafeنام، به ثبت

 

 افتد؟مدرنا دوگانه را دریافت کند، چه اتفاقی می 19-مدرنا یا واکسن کووید 19-اگر نخواهم فرزندم واکسن کووید

را دریافت کند، کیفیت مراقبت  ندتان این واکسناگر نخواهید فرز ، تزریق این واکسن اختیاری است.EUAطبق الزامات 

 شود.پزشکی استاندارد فرزندتان مختل نمی

 

های دیگری برای پیشگیری از ابتال به مدرنا دوگانه، گزینه 19-مدرنا یا واکسن کووید 19-آیا غیر از تزریق واکسن کووید

 وجود دارد؟ 19-کووید

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.cdc.gov/vsafe
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-، برای مقابله با کوویدEUAهای دیگری ممکن است، با مجوز ساله، واکسن 5ماهه تا  6برای واکسیناسیون اولیه کودکان 

موردتایید  19-ای که مجموعه اولیه را با واکسن کوویدساله 5برای واکسن یادآور مربوط به کودکان  در دسترس باشد. 19

FDA های دوگانه حاوی ترکیب اومیکرون اند، دیگر واکسنکامل کردهSARS-CoV-2   ممکن است با مجوزEUA  در

مدرنا  19-ای که مجموعه اولیه را با واکسن کوویدساله 4ماهه تا  6برای واکسن یادآور مربوط به کودکان  دسترس باشد.

 است. EUAمدرنا دوگانه یگانه واکسن قابل استفاده با مجوز  19-اند، واکسن کوویدکامل کرده

 

 های دیگر دریافت کند؟مدرنا دوگانه را همزمان با واکسن 19-مدرنا یا واکسن کووید 19-تواند واکسن کوویدآیا فرزندم می

های دیگر به مدرنا دوگانه و واکسن 19-مدرنا یا واکسن کووید 19-های مربوط به تزریق همزمان واکسن کوویدهنوز داده

FDA .مدرنا دوگانه را  19-درنا یا واکسن کوویدم 19-خواهید ترتیبی دهید که فرزندتان واکسن کوویداگر می نرسیده است

 دهنده خدمات درمانی فرزندتان مشورت کنید.های دیگر دریافت کند، با ارائههمزمان با واکسن

 

 شود؟اگر فرزندم دچار ضعف سیستم ایمنی باشد، چه می

عنوان واکسن نوبت سوم همدرنا را ب 19-اگر فرزندتان دچار ضعف سیستم ایمنی باشد، ممکن است بتواند واکسن کووید

 19-مجموعه کامل واکسن کوویدساله که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند و  5ماهه تا  6کودکان  مجموعه اولیه دریافت کند.

 عنوان واکسن نوبت سوم دریافت کنند.مدرنا دوگانه را به 19-توانند واکسن کوویدمیاند، مدرنا را دریافت کرده

را در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی فراهم نکند. بنابراین،  19-مصونیت کامل در برابر کوویدواکسیناسیون ممکن است 

افراد دارای تماس  ضروری است. 19-رعایت نکات احتیاطی فیزیکی برای جلوگیری از دچار شدن فرزندتان به کووید

 نزدیک با فرزندتان نیز باید، در صورت لزوم، واکسن دریافت کنند.

 

 شود؟می 19-ت واکسن باعث ابتال به کوویدآیا دریاف

 شود. 19-تواند سبب ابتال به کوویدنیست و نمی  SARS-CoV-2ها حاوی خیر. این واکسن
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 کارت واکسن فرزندتان را نزد خود نگه دارید

برای تزریق ارائه این کارت  شود.به فرزندتان، برای او کارت واکسن صادر می 19-در اولین نوبت تزریق واکسن کووید

 واکسن به فرزندتان الزامی است.

 

 اطالعات تکمیلی

 سایت مراجعه کنید یا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.اگر سوالی داشتید، به وب

 

 

 زیر را اسکن کنید. QRهای اطالعات، کد ترین برگهبرای دسترسی به تازه

 

 شماره تلفن مدرنا 19-سایت واکسن کوویدوب

eua-www.modernatx.com/covid19vaccine 
 

 

1-866-MODERNA 

(1-866-663-3762) 

 

 اطالعات بیشتر را از کجا دریافت کنم؟

دهنده خدمات واکسیناسیون تماس بگیریدبا ارائه

سایت به وبCDC به نشانیncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  مراجعه کنید

سایت به وبFDA به نشانی-response/mcm-and-preparedness-.gov/emergencyhttps://www.fda 

authorization-use-framework/emergency-policy-and-regulatory-legal .مراجعه کنید 

.با اداره بهداشت عمومی محل یا ایالت خود تماس بگیرید

 

 شود؟اطالعات واکسیناسیون فرزندتان کجا ثبت می

( IIS« )سامانه اطالعات واکسیناسیون»ممکن است اطالعات واکسیناسیون فرزندتان را در دهنده خدمات واکسیناسیون ارائه

 ، به IISبرای کسب اطالعات درباره  های اختصاصی دیگر ثبت کند.حوزه ایالتی/محلی یا سامانه

ccines/programs/iis/about.htmlhttps://www.cdc.gov/va .مراجعه کنید 

 

 باید کارمزد اداری بپردازم؟ 19-های کوویدآیا برای دریافت این واکسن

کارمزد اداری  19-دهنده نباید از شما بابت تزریق واکسن کارمزد بگیرد و بابت فقط دریافت واکسن کوویدخیر. فعالً ارائه

های خود را از دهنده خدمات واکسیناسیون ممکن است هزینهالبته، ارائه شود.های دیگر به شما تحمیل نمینقدی یا هزینه

دهد )بیمه خصوصی، را برای گیرنده واکسن پوشش می 19-ای که کارمزد اداری واکسن کوویدبرنامه یا پالن بیمه

Medicare ،Medicaidبیمه واکسن  ، برنامه بدونHRSA .ویژه گیرندگان بدون بیمه( مطالبه کند 

 

 برداری را به کجا گزارش کنم؟موارد مشکوک کاله

شوند، بهتر است این موارد را آگاه می« CDC 19-برنامه واکسیناسیون کووید»افرادی که از موارد احتمالی نقض الزامات 

یا نشانی  HHS-TIPS-800-1یاالت متحده به شماره به دفتر بازرس کل وزارت خدمات بهداشتی و انسانی ا

TIPS.HHS.GOV .گزارش کنند 

 

 برنامه جبران خسارت آسیب چیست؟

های پزشکی و دیگر مخارج تواند هزینه مراقبت( برنامه فدرالی است که میCICP« )برنامه جبران خسارت آسیب»

طور کلی، به ها، جبران کند.خاص، شامل این واکسن هایدیده از مصرف داروها یا واکسنمشخص را برای افراد آسیب

برای کسب اطالعات  تسلیم شود. CICP( سال از تاریخ تزریق واکسن به 1درخواست جبران خسارت باید ظرف یک )

 تماس بگیرید. 1-855-266-2427مراجعه کنید یا با  www.hrsa.gov/cicp/بیشتر درباره این برنامه، به

 

http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp
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 ( چیست؟EUAمجوز مصرف اضطراری )

EUA پذیری و مصرف محصوالت پزشکی، شامل واکسن، در صورت بروز فوریت سازوکاری برای تسهیل دسترس

بر اساس اعالمیه وزیر خدمات بهداشتی و انسانی  EUA ، است.19-گیری کنونی کوویدبهداشتی عمومی، مانند همه

(HHSدرباره وج )19-گیری کوویدهای زیستی در دوران همهکننده مصرف اضطراری داروها و فرآوردهود شرایط توجیه 

را که درباره محصوالت موردتایید  FDAمحصوالت مشمول مصرف اضطراری روال معمول بازبینی  شود.صادر می

FDA کنند.شود، طی نمیاعمال می 

 

FDA تواند مجوز میEUA پذیر، را با رعایت معیارهای مشخص، شامل نبود محصوالت جایگزین کافی، مجاز و دسترس

تصمیمات خود را بر اساس کلیت شواهد پزشکی موجود در زمینه اثبات کارآیی محصول  FDAضمناً،  صادر کند.

مزایای احتمالی محصول بر ، و نیز برتری 19-گیری کوویددر دوران همه 19-موردنظر برای پیشگیری از ابتال به کووید

مجاز شود،  19-گیری کوویدبرای این که مصرف محصولی در دوران همه گیرد.خطرهای احتمالی و واقعی محصول، می

 همه این معیارها باید برآورده شود. 

 

EUA  در مدتی که معتبر ماندنEUA پذیر باشد، دارای اعتبار خواهد برای مصرف اضطراری محصول توجیه 19-کووید

 توان از محصول استفاده کرد(.که به دالیل دیگری لغو یا باطل شود )پس از آن دیگر نمیاینبود، مگر
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برای اثبات این که این برگه اطالعات با هدف درج در پرونده 

 های اطالعات واکسیناسیون به بیمار ارائه شده بود، اسکن کنید.پزشکی/سامانه
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