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COVID-19-ի դեմ 
պատվաստանյութ և հղիություն
COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը ձեզ և ձեր երեխային 
պաշտպանելու անվտանգ միջոց են։
Հղիները, ովքեր հիվանդանում են COVID-19-ով, ավելի հավանական է, 
որ ծանր հիվանդանան, քան այն մարդիկ, ովքեր հղի չեն: 
Հղիության ընթացքում COVID-19-ով պայմանավորված բարդությունները կարող են հանգեցնել. 


• հոսպիտալացման
• շնչառական խնդիրների, որոնք կարող են պահանջել թոքերի օդափոխություն
• բարձր արյան ճնշման
• արյունահոսության խանգարումների
• վաղաժամ ծննդաբերության
• մեռելածնության
• մահվան


Պաշտպանեք ձեզ և ձեր զարգացող պտուղը COVID-19-ից՝ պատվաստվելով և   
խթանիչ ստանալով
COVID-19-ից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութեր և խթանիչներ  
ստանալն է, երբ դրանց համար իրավասու եք: COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը կարող  
են նվազեցնել COVID-19-ից լուրջ հիվանդանալու կամ հոսպիտալացման կարիք ունենալու  
ձեր հնարավորությունները։ Ահա թե ինչու այն խորհուրդ է տրվում մայրական առողջության  
պահպանման բոլոր խոշոր կազմակերպությունների կողմից: 
Պատվաստանյութերն անվտանգ են բոլոր երեք եռամսյակներում և դրանք ԱՆՎՃԱՐ են: 
Խոսեք ձեր բուժաշխատողի հետ՝ քննարկելու համար, թե առկա որ 
COVID-19 պատվաստանյութերն ու խթանիչներն են լավագույնը ձեզ համար: 


Լրացուցիչ տեղեկություններ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի և
հղիության մասին


• Պատվաստանյութերը ձեզ տալիս են հակամարմիններ, որոնք սովորեցնում են ձեր
մարմնին պայքարել COVID-19-ի դեմ:


• Պատվաստված հղիները հակամարմիններ են փոխանցում իրենց արգանդում
զարգացող պտղին, ուստի երեխան ծնվում է որոշակի պաշտպանվածությամբ
առաջին իսկ օրվանից:


• Միլիոնավոր հղիներ ապահով պատվաստվել են COVID-19-ի դեմ։
• Կողմնակի ազդեցությունները նորմալ են: Դուք կարող եք զգալ մարմնի ցավեր, դող և


հոգնածություն: Կապվեք բուժաշխատողի հետ, եթե ունեք հարցեր կամ մտահոգիչ
կողմնակի ազդեցություններ կամ եթե ունեք բարձր ջերմություն:


• Այցելեք MyTurn.ca.gov՝ ձեր պատվաստանյութի համար հանդիպում նշանակելու
համար կամ զանգահարեք բուժաշխատողին


Տեսեք այս փաստաթուղթը 
CDPH-ի կայքում
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