
 واکسن های کووید 19 
در دوران بارداری و 

شیردهی به نوزاد

 واکسینه شدن بی خطر است و برای سالمتی 
شما و نوزادتان مهم می باشد.

زنان باردار مبتال به COVID-19 در معرض خطر بیشتری برای مرده زایی یا 

زایمان زودرس قرار دارند نوزادان آنها نیز احتمال بیشتری دارد در هنگام زایمان 

ناراحتی نشان می دهد یا در بخش مراقبت های ویژه نوزادان تازه متولد شده ذر 

بیمارستان نیاز به درمان داشته باشند 

 واکسیناسیون بهترین راه برای کاهش دادن این خطرات است. 

منافع برای نوزادتان

 واکسینه شدن قبل از بارداری به این معنی است که شما احتماالً در طول 

بارداری خود در برابر COVID-19 محافظت خواهید داشت 

• باردار شدن در قبل یا بعد از واکسیناسیون کووید-19 بی خطر است 

• واکسیناسیون بر باروری تاثیری ندارد 

• الزم نیست قبل از واکسینه شدن، تست بارداری بدهید 

 زنانی که برای بارداری 

برنامه ریزی می کنند
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واکسیناسیون در طول مدت بارداری

“واکسیناسیون 
COVID-19 در دوران 

 بارداری برای شما 

 و نوزادتان بی 
خطر است..”

“من در مورد دریافت 
واکسیناسیون 

COVID-19 نگرانم 
چون باردار هستم..”

فایزر یا مدرنا واکسن های COVID-19 هستند 
که برای زنان باردار، زنانی که به بچه شیر می 

دهند، یا برای بارداری برنامه ریزی می کنند، 
توصیه می شوند. 

پژوهش ها نشان می دهد که این واکسن ها 
برای زنان باردار و زنانی که به بچه شیر می 
دهند، بی خطر بوده و آنها می توانند در هر 

مرحله ای از بارداری واکسن را دریافت کنند. 

کدام واکسن برای زنانی که به نوزاد 

شیر می دهند، می باشد؟

مطالعات انجام شده در سراسر جهان هیچ گونه 
عوارض جانبی خاصی برای زنان باردار یا نوزادان 

آنها پیدا نکرده است. با این حال، ممکن است 
عوارض جانبی خیلی نادری وجود داشته باشد که 

هنوز پیدا نشده اند.

آیا هیچ عوارض 
جانبی وجود دارد؟
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درد در محل تزریق  •
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عوارض جانبی 
معمول

برای بهترین محافظت، به زنان باردار توصیه 
می شود که واکسن های فایزر COVID-19 را 

با فاصله حداقل 3 هفته از هم یا واکسن های 
COVID-19 مدرنا را حداقل با فاصله 4 هفته 

از هم دریافت کنند. 
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