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 برگه ای حقایق برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی 
 

َجنسن )جانسن و جانسن( برای جلوگیری از   ۱۹-مجوز استفاده اضطراری از واکسن کووید
 سال به بال  ۱۸( در افراد ۱۹- )کووید ۲۰۱۹کرونا  یبیماری ویروس

 

پیشنهاد می   ۲-ویروس کرونا -سارس( ناشی از ۱۹-)کووید ۲۰۱۹برای جلوگیری از بیماری ویروسی کرونا َجنسن  ۱۹-به شما واکسن کووید
امکان که است َجنسن  ۱۹-شود.  این برگه ای حقایق حاوی اطالعاتی برای کمک به درک شما از خطرات و مزایای دریافت واکسن کووید

 وجود دارد.   ۱۹-، زیرا در حال حاضر یک بیماری همه گیری کوویددارد به شما تجویز شود
 

توسط سازمان  ۱۹-جلوگیری کند.  هیچ واکسنی که برای جلوگیری از کووید  ۱۹-وویدَجنسن ممکن است که از ابتال به ک ۱۹-واکسن کووید
 یید شده باشد، وجود ندارد.  أغذا و داروی ایاالت متحده آمریکا ت

 
سیون ، با ارائه دهنده واکسیناَجنسن مطالعه کنید.  اگر سوالی دارید ۱۹-این برگه ای حقایق را برای کسب اطالعات در مورد واکسن کووید

 َجنسن انتخاب شما خواهد بود.   ۱۹-در میان بگذارید.  دریافت واکسن کووید
 

 می شود.   زریقدر عضله ت یک دوزَجنسن به صورت  ۱۹-واکسن کووید
 

 َجنسن ممکن است از تمامی افراد محافظت نکند.  ۱۹-واکسن کووید
 

 زیر مراجعه کنید.  سایت اینترنتی برگه ای حقایق، اطفاً به اخیرتریناین برگه ای حقایق ممکن است به روز شده باشد.  برای 
www.janssencovid19vaccine.com 

 

 آنچه که شما قبل از دریافت این واکسن لزم است بدانید
 

 چیست؟  ۱۹- کووید
 

است ایجاد می شود.  این نوع از ویروس کرونا قبالً تجربه نشده است.   ۲-ویروس کرونا -توسط ویروس کرونا که به نام سارس ۱۹-کووید
این بیماری عمدتاً یک سندرم حاد   را از طریق تماس با شخص دیگری که عفونت ویروس را دارد، دریافت کنید.  ۱۹-شما می توانید کووید

شده  داده از عالئم گزارش  یعیوس فیط ۱۹-کوویدافراد مبتال به تنفسی شدید است که می تواند اعضای دیگر بدن را تحت تأثیر قرار دهد.  
عالئم  روز پس از عفونت به ویروس ظاهر شوند.  ۱۴تا  ۲این عالئم ممکن است   .دیشد یماریفته تا بگر فیشوند، از عالئم خف یرا شامل م

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز  عیشا
؛ حالت تهوع ینیب زشیآبر ایگلو درد؛ احتقان  ؛بو ایاز دست دادن طعم  ؛سردرد  ؛بدن ایعضالت درد  ؛ینفس؛ خستگ  یسرفه؛ تنگ  ؛لرز ایتب 

 . اسهال ؛استفراغ ای
 

 َجنسن چیست؟   ۱۹-واکسن کووید 
 

هیچ واکسنی که برای جلوگیری از   را دارد.  ۱۹-َجنسن یک واکسن تأیید نشده است که امکان جلوگیری از ویروس کووید  ۱۹-واکسن کووید
 توسط سازمان غذا و دارو تأیید شده باشد، وجود ندارد.   ۱۹-کووید

 
تحت مجوز   به باال  و ساله  ۱۸در افراد  ۱۹-َجنسن را برای جلوگیری از کووید ۱۹-سازمان غذا و دارو استفاده اضطراری واکسن کووید

   استفاده اضطراری، مجوز کرده است. 
 

 ای حقایق برگه نیا یانتهادر »مجوز استفاده اضطراری چیست؟«به بخش برای اطالعات بیشتر در مورد مجوز استفاده اضطراری، 
 .دیمراجعه کن

 
 

http://www.janssencovid19vaccine.com/
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 َجنسن، چه مواردی را باید به ارائه دهنده واکسیناسیون خود یاد کنید؟   ۱۹-قبل از تجویز واکسن کووید
 

 تمامی موارد پزشکی خود را با ارائه دهنده واکسیناسیون در میان بگذارید، از جمله اگر شما:  
 

 ، هر گونه آلرژی دارید •
 

 ،تب دارید •
 

 ، اختالل خونریزی دارید یا از رقیق کننده خون استفاده می کنید •
 

 مبتال به نقص ایمنی هستید و یا از دارویی استفاده می کنید که بر سیستم ایمنی بدن شما تأثیر می گذارد،  •
 

 باردار هستید یا قصد باردار شدن را دارید،  •
 

 مادر شیرده هستید، •
 

 دیگری را دریافت کرده اید، ۱۹-واکسن کووید •
 
 

 تجویز کنند؟    َجنسن را ۱۹-کدام افراد باید واکسن کووید
 

 مجوز کرده است.   به باالو ساله  ۱۸َجنسن را برای افراد  ۱۹-سازمان غذا و دارو استفاده اضطراری واکسن کووید
 

 َجنسن را تجویز کنند؟   ۱۹-واکسن کووید نبایدکدام افراد 
 

 َجنسن را تجویز کنید، اگر شما: ۱۹-شما نباید واکسن کووید
 

 واکنش آلرژیک شدیدی نسبت به هر یک از اجزای ترکیبی این واکسن داشته اید.   •
 

 هستند؟   موادیَجنسن از چه  ۱۹-واکسن کووید  عناصر تشکیل دهنده 
 

 َجنسن شامل اجزای ترکیبی زیر است: ۱۹-واکسن کووید
مونوهیدرات اسید را بیان می کند،  ۲-ویروس کرونا-ناتوان که پروتئین سنبله )اسپایک( سارس ۲۶نوترکیبی، همانندسازی آدنوویروس نوع 

 سدیم کلرید، ۸۰-پلی سوربات، سیکلودکسترین-β-هیدروکسی پروپیل-۲، اتانول، تری سدیم سیترات دی هیدرات،  سیتریک
 

 تجویز می شود؟ ونه چگَجنسن   ۱۹-واکسن کووید 
 

 َجنسن از طریق تزریق عضله به شما تجویز خواهد شد.   ۱۹-واکسن کووید
 

 است.  یک دوزَجنسن  ۱۹-برنامه ریزی واکسیناسیون واکسن کووید
 

 َجنسن قبالً استفاده شده است؟    ۱۹-آیا این واکسن کووید
 

َجنسن  ۱۹-کوویدبه باال واکسن  و سال ۱۸فرد  ۲۱۸۹۵مداوم،   ینیبال شیآزما کیدر یک واکسن تأیید نشده است.  َجنسن  ۱۹-واکسن کووید
   کرده اند. افتیدررا 
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 ست؟ یچَجنسن   ۱۹-کوویدواکسن   یایمزا
 

مدت کرده است.   یریجلوگ ۱۹-َجنسن پس از یک دوز از ویروس کووید ۱۹-کووید، نشان داده شده که واکسن مداوم ینیبال شیآزما کیدر 
 . ستیدر حال حاضر مشخص ن ۱۹-ویروس کوویدزمان محافظت در برابر 

 

 َجنسن چیست؟   ۱۹- خطرات مرتبط با واکسن کووید
 

 است:  ریشامل موارد زَجنسن  ۱۹-کوویدبا واکسن مرتبط شده داده گزارش  یعوارض جانب
 

 .و ورم ،پوست ی: درد، قرمزقیمحل تزر یواکنش ها •
 

 و تب.  ،، حالت تهوعی، درد عضالنادیز ی: سردرد، احساس خستگ یعموم یعوارض جانب •
 

تا   قهیمعموالً ظرف چند دق دیشد کیواکنش آلرژَجنسن بسیار کم است.   ۱۹-احتمال ایجاد یک واکنش آلرژیک شدید از تزریق واکسن کووید
برای   ممکن است از شما ونیناس یواکس گان، ارائه دهندهلیدل نیبه هم  افتد. یاتفاق مَجنسن  ۱۹-کوویددوز واکسن  تجویزساعت پس از  کی

 . دیبمان ،دیکرده ا تجویزکه واکسن خود را  یکه در مکان درخواست کنند ونیناسیواکسپس از  نظارت
 باشد: ریتواند شامل موارد ز یم دیشد کیعالئم واکنش آلرژ

 

 ،نفس یتنگ  ایدر تنفس  یدشوار •
 

 شما، ورم صورت و گلو •
 

 ، عیضربان قلب سر •
 

 ،بدن شما سراسر رویبد )بثورات(   کهیر •
 

 .و ضعف جهیسرگ •
 

کند  یکه به بدن شما کمک م یخون یکم پالکت )سلول ها ریو پاها به همراه مقاد ،در مغز، شکم یخون یرگها شامل های خونی لختهتشکیل 
لخته   نیبه امبتال که  ی در افراد   رخ داده است.  ،کرده اند َجنسن را تجویز ۱۹-کوویداز افراد که واکسن  یرا متوقف کند( در برخ یزیخونر

ً یتقرآنها پالکت شده اند، عالئم  نییخون و سطح پا یها  نیبه امبتال که  یافراد  شتریب  .شده بود آغاز ونیناسیتا دو هفته پس از واکس کی با
احتمال بروز این امر بسیار کم است.  در صورت مبتال     .ه اندساله بود ۴۹تا  ۱۸ بین سن پالکت شده اند، زنان نییخون و سطح پا یلخته ها

 گیرید. َجنسن، شما باید فوراً تحت مراقبت های پزشکی قرار ب ۱۹-شدن به هر یک از عالئم زیر پس از تجویز واکسن کووید
 

 تنگی نفس،  •
 

 درد قفسه سینه،  •
 

 ورم پا، •
 

 درد مداوم در ناحیه شکم،  •
 

 سردرد شدید یا مداوم و یا تاری دید، •
 

 کبودی شدن آسان بدن و یا بوجود آمدن لکه های خونی بسیار کوچک زیر پوست فراتر از محل تزریق.  •
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   رخ دهد.  یا رمنتظرهیو غ یجد راتیممکن است تأث  نباشد. َجنسن ۱۹-کوویدواکسن   یاحتمال یعوارض جانب تمامیممکن است  عالئم ها نیا
 در حال مطالعه است. ینیبال شاتیهنوز در آزما َجنسن ۱۹-کوویدواکسن 

 

 دهم؟ م بانجا د یبا ی چه کار یجانب  عوارضدر مورد 
 

 .دیبرو مارستانیب نیکتر یبه نزد ایو  دیریتماس بگ  ۹۱۱، با شماره هستید دیشد کیواکنش آلرژ کیدر حال تجربه کردن اگر 
 

ارائه دهنده خدمات  ای ونی ناسیواکس گان، با ارائه دهندهشودرفع نمی  ایو دهد  یکه شما را آزار م یجانب وارضدر صورت بروز هرگونه ع
 . دیریتماس بگ  خود یبهداشت

 
مرکز کنترل و  ( یاFDAو )سازمان غذا و دار( VAERS) ها واکسن رویداد نامطلوب ارشگز امانهسواکسن را به  یعوارض جانب

تماس بگیرید و یا به  VAERS ۷۹۶۷- ۸۲۲ -۸۰۰ -۱شماره تلفن رایگان برای تهیه گزارش با  . دیگزارش ده (CDC) پیشگیری بیماری
ً   مراجعه نمایید. https://vaers.hhs.gov/reportevent.htmlنشانی   ۱۹-عبارت »مجوز استفاده اضطراری واکسن کووید لطفا

 فرم گزارشی درج کنید.  ۱۸َجنسن« را در سطر اول کادر شماره 
 

  ( با استفاده از.Janssen Biotech, Incی َجنسن )وتکنولوژیب یرا به شرکت سهام یعوارض جانب دیتوان یمشما ، نیعالوه بر ا
    .دیگزارش ده ریاطالعات تماس ارائه شده در ز

 
 یمبتن یابزار V-safe   داده شود.( V-safe)  ونیناس یسالمت پس از واکس نگر یبازب ثبت نام در یبرا  یا نهیممکن است به شما گز نیهمچن

عوارض   یشده جهت بررس نهیاز افراد واکس اینترنتی  یها یکوتاه و نظرسنج  امیاست که با استفاده از پ دیهوشمند داوطلبانه جد یبر تلفن ها
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری کند که به  یرا مطرح م یاالتوس V-safe  کند. یاستفاده م ۱۹-کووید ونی ناس یپس از واکس یاحتمال یجانب

(CDC )ریتأث ۱۹-کووید ونیناسی از واکس پسکه شرکت کنندگان  یصورتدر    را کنترل کند. ۱۹-کووید یواکسن ها ی منیکند تا ا یکمک م  
فراهم ( CDCمرکز کنترل و پیشگیری بیماری )توسط را  ی زندهتلفن یریگ یپهمچنین  V-safe، در سالمتی خود گزارش دهند یقابل توجه

 www.cdc.gov/vsafe : دیآدرس مراجعه کن نیدر مورد نحوه ثبت نام، به ا شتریکسب اطالعات ب یبرا  کند. یم
 

   ؟ نکنم  افتیرا در َجنسن  ۱۹- کووید واکسنکه  رمیبگ  میاگر تصم چه می شود 
 

امر  نی، ادینکن افتیرا در َجنسن ۱۹-کوویدواکسن که  دیر یبگ  میاگر تصم  ست.ا انتخاب شما َجنسن ۱۹-کوویدواکسن  تجویزعدم  ای تجویز و
 .خواهد دادن رییشما را تغ یمراقبت استاندارد پزشک 

 

 وجود دارد؟  ۱۹-ز کوویدا جلوگیری یبرا یگرید یها نه ی گز َجنسن ۱۹-کووید از واکسن  ر ی به غ ایآ
 

  یواکسن ها  .ستیدر دسترس ن ۱۹-کوویداز   جلوگیری یبرا( FDAو )سازمان غذا و دار دییمورد تأ نیگزیواکسن جا چیدر حال حاضر، ه
 در دسترس باشد. یممکن است تحت مجوز استفاده اضطرار ۱۹-کوویداز  یریجلوگ یبرا یگرید
 

 کنم؟  افتیواکسن ها در  ریبا ساا همراه ر  َجنسن ۱۹-کووید توانم واکسن   یم  ایآ
 
 واکسن ها وجود ندارد.  ریبا ساهمراه  َجنسن ۱۹-کوویددر مورد استفاده از واکسن  یاطالعات چیه
 
 
 
 
 

 پست الکترونیکی  شماره نمابر  شماره های تلفن 

 ۱ - ۸۰۰  -۵۶۵-  ۴۰۰۸تلفن رایگان در ایاالت متحده: 
۹۹۵۵ - ۲۹۳  -۲۱۵ JNJvaccineAE@its.jnj.com 

 ( ۹۰۸)  ۴۵۵  -۹۹۲۲تلفن عوارضی در ایاالت متحده:  
   

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.cdc.gov/vsafe
mailto:JNJvaccineAE@its.jnj.com
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 ؟ هستم رده یشمادر    ایباردار من  اگر  چه می شود 
 

 .دیبگذار انیخود در م یخود را با ارائه دهنده خدمات بهداشت یها نهی، گزدیهست ردهیش ایاگر باردار 
 

 مبتال شوم؟    ۱۹- َجنسن به کووید ۱۹- واکسن کوویدآیا ممکن است به واسطه تزریق 
 
 بدهد. ۱۹-کوویدتواند به شما  یاست و نم( SARS-CoV-2)  ۲-ویروس کرونا-سارسفاقد َجنسن  ۱۹-کوویدواکسن  . ریخ
 

 د یخود را حفظ کن  ونیناسی کارت واکس
 

واکسن را در آن   افتیدر خیکرد که نام واکسن و تار دیخواه افتیدر ونیناسی کارت واکس کی، شما َجنسن ۱۹-کوویدواکسن  افتیهنگام در
 .خواهد کردثبت 

 

 یاطالعات اضاف
 

 

 مطلع شوم   شتریتوانم ب ی چگونه م
 

 ،سوال از ارائه دهندگان واکسیناسیون •
 

 ( مراجعه کنید:CDCبیماری )به سایت اینترنتی مرکز کنترل و پیشگیری  •
 ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 

 مراجعه کنید: (FDAو )سازمان غذا و داربه سایت اینترنتی  •
orizationauth-use-framework/emergency-policy-and-regulatory-legal-response/mcm-and-preparedness-https://www.fda.gov/emergency 

 

 .دیر یخود تماس بگ  یالتیا ای شهرستانی و یعموم تیبا بخش بهداش •
 

 شود؟ ی ثبت م چه مکانی من در   ونیناسیاطالعات واکس
 

 شهرستانی/  یالتیا  ییحوزه قضا( IIS) یساز منیاطالعات ا  امانهشما را در س ونیناسیممکن است اطالعات واکس ونیناسیارائه دهنده واکس
زیر  سایت اینترنتی( به IIS) یساز منیاطالعات ا امانهسبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد   درج کند. یگر یشده د نییتع  امانهس ایو شما 

 کنید. مراجعه 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html 

 
 

 ( QR Codeکد پاسخ سریع ) سایت اینترنتی برگه های حقایق  شماره های تلفن 

 
 

 ۱ - ۸۰۰  -۵۶۵-  ۴۰۰۸تلفن رایگان در ایاالت متحده: 

www.janssencovid19vaccine.com 

 

 ( ۹۰۸)  ۴۵۵  -۹۹۲۲تلفن عوارضی در ایاالت متحده:  

   
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.janssencovid19vaccine.com/
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 ؟  هستم هزینه ای ، متحمل پرداخت تزریق بابت هزینه   ۱۹-آیا برای دریافت واکسن کووید
 
اگر فقط واکسن و  دنکن افتیدوز واکسن را از شما دریک  نهید هزننتوا ینمواکسیناسیون  گان، ارائه دهنده(زمانموقع ) نیدر ا . ریخ

حال، ارائه   نیبا ا دریافت کنند. از شما واکسن و یا هر هزینه دیگری را   تزریق هزینهآنها نمی توانند را دریافت می کنید،  ۱۹-کووید
واکسن   دریافت کنندگان یبرارا  ۱۹-کوویدواکسن  قیتزر یها نهیکه هزای  بیمه ای ای و برنامهیک ممکن است از  ونی ناسیدهندگان واکس

برای   سازمان منابع و خدمات بهداشتی ۱۹-کووید فاقد بیمه کمک های پزشکی و دارویی، برنامه)بیمه خصوصی، مدیکر،  دهد یپوشش م
   کنند. افتیرا در ی، بازپرداخت مناسبدریافت کنندگان غیر بیمه شده(

 

 ؟ دهم را گزارش   ( یکالهبردارتقلب ) د مشکوک به توانم موار ی کجا م
 

شوند،  یآگاه م (  CDCمرکز کنترل و پیشگیری بیماری ) ۱۹-کووید ونیناسیالزامات برنامه واکس یکه از هرگونه نقض احتمال ی افراد
و یا   ۱- ۸۰۰- ۴۴۷- ۸۴۷۷به شماره  متحده االتیا یرا به دفتر بازرس کل وزارت بهداشت و خدمات انسان این مواردشود که  یم هیتوص

fraud/index.asp-https://oig.hhs.gov/fraud/report  .گزارش دهند 
 

 ست؟ یچ  تقابلم صدمات برنامه جبران 
 

 یها نهیهز ریو سا یپزشک  یمراقبت ها یها نهیپرداخت هز یکه ممکن است برالی برنامه فدرا کی (CICPتقابل ) م صدماتبرنامه جبران 
  ،یبه طور کل  اند، کمک کند. دهید یجد بی واکسن آس ن یاز جمله ا ،واکسن ها ایداروها از  یبرخ لیکه به دل ی افراد خاص یبرا مشخص
برای کسب اطالعات   ارسال شود.   (CICPتقابل )م صدماتبرنامه جبران  واکسن به افتیدر خیسال از تار (۱) کیظرف  دیبا خسارت

 تماس بگیرید.    ۱- ۸۵۵- ۲۶۶- ۲۴۲۷مراجعه کرده و یا با شماره  www.hrsa.gov/cicpبیشتر در مورد این برنامه، به سایت اینترنتی 
 

 ست؟ ی( چ EUA)  یمجوز استفاده اضطرار
 

مجوز استفاده به نام  یاضطرار یدسترس زمیرا تحت مکان َجنسن  ۱۹-کوویدواکسن آمریکا متحده  االتیا (FDAو )سازمان غذا و دار
(  HHS) یبهداشت و خدمات انسان ریوز هیتوسط اعالم( EUAمجوز استفاده اضطراری )  در دسترس قرار داده است.( EUAاضطراری )

 ۱۹-کووید یریهمه گ یماریب ول )حین(در ط یک یولوژی از داروها و محصوالت ب ی استفاده اضطرار هیتوج  یبرا طیبر وجود شرا یمبن
 (FDAو )سازمان غذا و دارشده توسط  و مجوزبازبینی که یک محصول تأیید  تحت همان نوع َجنسن  ۱۹-کوویدواکسن   د.کن یم یبانی پشت

یک مجوز استفاده اضطراری  ، ارهایمعاز  ی برخ تیممکن است با رعا (FDAو )سازمان غذا و دار . قرار نگرفته استقرار می گیرد، 
(EUA ) می، تصمنیعالوه بر ا   .وجود نداردو در دسترس  ،شده دیی، تأهای مناسب نهیگزبه این می شود که هیچ کند که شامل  را صادر 

 ۱۹-کوویداز   یریجلوگ یتواند برا یمحصول م نیدهد ا یموجود است که نشان م یبر اساس کل شواهد علم (FDAو )سازمان غذا و دار
از خطرات شناخته شده و بالقوه  رشیشناخته شده و بالقوه محصول ب یایمزا که نیا و موثر باشد ۱۹-کووید یری همه گ یماریب ول )حین(در ط

استفاده کرد.  مجوز استفاده  ۱۹-کووید یری همه گ یماریب ول از محصول در ط بتوانشود تا  تیرعا دیبا ارهایمع ن یهمه ا  محصول است.
محصوالت در حال  نیاز ا یاستفاده اضطرار هیتوجدر  ۱۹-کووید هیمدت زمان اعالم یبراَجنسن  ۱۹-کوویدواکسن  ( EUAاضطراری )

 (. محصوالت استفاده نشوداین از  گریدکه پس از آن ممکن است ) لغو شود ایفسخ  نکهیاجرا است، مگر ا
 
 
 
 

 تولید شده توسط: 
 شرکت سهامی بیوتکنولوژی َجنسن

 جانسون و جانسونیکی از شرکت های دارو سازی َجنسن، 
 ، ایاالت متحده آمریکا ۱۹۰۴۴ا، کد پستی یلوانیهورشام، پنس

 
  

 
 
 
 
 

https://oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/index.asp
http://www.hrsa.gov/cicp
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 شرکت های دارو سازی جانسون و جانسون ۲۰۲۱ ©
 

( تماس ۹۰۸) ۴۵۵- ۹۹۲۲، یا شماره تلفن عوارضی ۱- ۸۰۰- ۵۶۵- ۴۰۰۸برای اطالعات بیشتر، با شماره تلفن رایگان در ایاالت متحده:  
 مراجعه کنید.   www.janssencovid19vaccine.com بگیرید و یا به سایت اینترنتی 

 
   ۲۰۲۱آوریل  ۲۳آخرین بروز رسانی: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   اریدر اخت ای حقایقبرگه  نیتا ا دیاسکن کناین بارکد را 
 برای سیستم های الکترونیکی سوابق  واکسن  دریافت کننده

 . ردیقرار گپزشکی / ایمن سازی 
 
 

۲۰۲۱تاریخ بارکد: فوریه   

 

 

http://www.janssencovid19vaccine.com/

