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  COVID-19هایواکسن
COVID-19 Vaccines 

سال50بهداشتیدیگردرسازیوواکسیناسیونبیشازهراقدامایمن

 گذشتهجانافرادراکانادانجاتدادهاست.

 چههستند؟COVID-19هایواکسن

،دربرابرعفونتناشیازسندرمحادتنفسیCOVID-19هایواکسن

COVID-19(کهباعثایجادSARS-CoV-2)2ویروسکرونا

شوندبدنشماآنتیهاباعثمیکنند.اینواکسنشود،محافظتایجادمیمی

بادیتولیدکندکهدراینصورتاگردرمعرضویروسقراربگیرید،به

هابدنشمابرایمحافظتدربرابربیماریکمکخواهدکرد.اینواکسن

 اند.بهتاییدسازمانبهداشتکانادارسیده

 سینهشوند؟چهکسانیبایدواک

شود.سالهبهباالتوصیهمی12برایافرادCOVID-19واکسیناسیون

برایکسباطالعاتبیشتر،ازجملهنحوهثبتنامبرایدریافتواکسن،

مراجعهکنید:BCCDCتوانیدبهوبسایتمی

-conditions/covid-info/diseases-www.bccdc.ca/health

eligibility-registration-vaccine/vaccine-19-19/covid 

مبتالبودید،یاممکناستمبتالبودهباشید،COVID-19اگربهبیماری

هنوزبایدواکسندریافتکنید.بهایندلیلکهممکناستدربرابر

توانیدشودایمننشدهباشیدومیمیCOVID-19ویروسیکهباعثبروز

 دوبارهآلودهوبیمارشوید.

 شوند؟هاچطوردادهمیواکسن

اگر  شوند. نوبت داده می 2یا  1ر ها به صورت تزریقی و د این واکسن
نوبتی ارائه شود،  2واکسنی دریافت کردید که باید در یک مجموعه 

 برای محافظت کامل مهم است که هر دو نوبت آن را دریافت کنید.

شان تضعیف شده است، یک  برای برخی از افراد که سیستم ایمنی بدن
وبت واکسن، پاسخ ن 2شود زیرا شاید با  نوبت اضافی واکسن توصیه می

جزئیات اینکه چه کسی  ایمنی قوی در بدن آنها ایجاد نشده باشد.
توان در وبسایت  بایست یک نوبت اضافی واکسن دریافت کند را می می

 دولت بریتیش کلمبیا یافت:
19/vaccine/register-/content/covidwww2.gov.bc.ca/gov 

-COVIDتر در برابر بیماری  برای تقویت و ایجاد محافظت طوالنی

به افرادی داده  COVID-19، یک دوز بوستر )یادآوری( واکسن 19

برای  اند. شود که مجموعه واکسیناسیون خود را تکمیل کرده می
 اطالعات بیشتر به اینجا رجوع کنید:

.19/vaccine/booster-www2.gov.bc.ca/gov/content/covid

 پسازدریافتواکسنبایدچهکارکنم؟

هایارائهشدهازسوینهادبهداشتپسازدریافتواکسن،همچنانتوصیه

هایتانیااستفادهازماده،ازجمله:شستندستعمومیرارعایتکنید

 ضدعفونیکنندهدست،رعایتفاصلهفیزیکیواستفادهازماسک.

 هاچیست؟مزایایواکسن

هستندکهCOVID-19هابهترینراهمحافظتازشمادربرابرواکسن

هایشود.درکارآزمایییکبیماریجدیوگاهیمرگبارمحسوبمی

اندبهشدهاحتمالابتالیافرادیکهواکسندریافتکردهبالینیمشخص

COVID-19، ٪63تقریباًدر٪کمترازدیگراناستواینافراد95تا

برابربیماریشدید)بستریشدندربیمارستانومرگ(کامالًمحافظت

شوید،بهمحافظتاز.هنگامیکهدربرابربیماریایمنمیشدهبودند

کمکمیکنید،ازجملهکسانیکهقادربهتزریقواکسندیگراننیز

 نیستند.

 هاکدامند؟هایاحتمالیپسازدریافتواکسنواکنش

خطرترازابتالبهخطرهستند.دریافتواکسنبسیاربیهابیواکسن

COVID-19هایساختهشدهازویروسزندهها،واکسناست.واکسن

هایشوند.واکنشCOVID-19یشمابهتوانندباعثابتالنیستندونمی

توانندعبارتباشندازدرد،قرمزی،تورموخارشهامیشایعبهواکسن

8هاممکناستبرایبعضیازافراد،اینواکنشدرناحیهتزریقواکسن.

توانندهامیسایرواکنشروزیابیشترپسازدریافتواکسنظاهرشوند.

سردرد،تب،لرز،دردعضالنییامفاصل،تورمعبارتباشندازخستگی،

هاخفیفهستندوغددلنفاویزیربغل،حالتتهوعواستفراغ.اینواکنش

انجامند.اگردرموردعالئمیکهپسازروزبهطولمی2تا1عموماً

دریافتواکسندرشماایجادشدهنگرانیدارید،باارائهدهندهخدمات

تماس8-1-1خودصحبتکنیدیابرایمشاورهباشمارهبهداشتیودرمانی

 بگیرید.

نفر50000مورددرهر1مواردبسیارنادرتشکیللختهخونی)حدود

 ،AstraZenecaواکسندوزاولواکسینهشده(پسازدریافت

COVISHIELDوJanssenمشاهدهشدهاست.اینآمارپسازدوزدوم

AstraZenecaیاCOVISHIELDنفر600000درهر1بهحدود

رسد.افرادیکهتصمیممیگیرنددوزدومواکسنواکسینهشدهمی

AstraZenecaیاCOVISHIELDرادریافتنکنندمیتوانندبعداًیک

(رابرایتکمیلModernaیاPfizerدیگر)COVID-19واکسن

 مجموعهواکسیناسیونخوددریافتکنند.

نادری از التهاب قلب )میوکاردیت و پریکاردیت( پس از دریافت موارد 
در بریتیش  گزارش شده است. Modernaیا  Pfizerهای واکسن

مورد در هر یک میلیون دوز واکسن   15کلمبیا، این امر با نرخی برابر 

سال مشاهده  40و بیشتر پس از دریافت دوز دوم، و در مردان زیر 

 شده است.
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، یا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن کنید. برای www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده

)به رایگان( تماس  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  ww.HealthLinkBC.cawسی، از وبسایت  های بهداشتی غیر اورژانسی در بی دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم

تایِلنول مانند)برای تسکین تب یا درد می توان از استامینوفن 
®

یا ( 

مانند اَدویل* )ایبوپروفن
®

سال نباید  18به افراد زیر . استفاده کرد( 

آسپیرین)آ .اس.آ
®

 .داد زیرا خطر بروز سندروم رای وجود دارد( 

برایکسباطالعاتدربارهسندرمری،بهاینمطلبمراجعهکنید: 

HealthLinkBC File #84سندرمری. 

دقیقهپسازدریافتهرگونهواکسندرکلینیک15بسیارمهماستکه

نفردچارنوعیواکنش1بمانیدچونامکاندادازهریکمیلیوننفر،

حساسیتیتهدیدکنندهزندگیبانامآنافیالکسیشود.اینحساسیتممکن

استبهشکلکهیر،تنگینفس،یاتورمگلو،زبانیالببروزکند.اگر

دهندهخدماتبهداشتیودرمانیشماآمادهچنینواکنشیرخداد،ارائه

انسیاینواکنششاملتجویزخواهدبودکهآنرادرمانکند.درماناورژ

نفرین)آدرنالین(وانتقالبهنزدیکترینمرکزاورژانسبهوسیلهاپی

    آمبوالنساست.اگرعالئمپسازترککلینیکبروزکردند،باشماره

 یاباشمارهاورژانسمحلیخودتماسبگیرید.-9-1-1

ندهخدماتبهداشتیدههمیشههرگونهواکنشجدییاغیرمنتظرهرابهارائه

 ودرمانیخوداطالعدهید.

 چهکسانینبایدواکسندریافتکنند؟

اگردچارنوعیحساسیتجدی)آنافیالکسی(بهمواردزیرهستید،نباید

 واکسندریافتکنید:

 (پلیاتیلنگلیکولPEGکههمدرواکسن)COVID-19 Moderna

تواندربعضیازرامیPEGموجوداست.Pfizerوهمدرواکسن

هایها،شربتمحصوالتآرایشی،محصوالتمراقبتازپوست،ملین

سرفهومحصوالتمخصوصآمادهسازیرودهبرایکولونوسکوپی

تواندیکیازموادافزودنیدربعضیازغذاهاومیPEGیافت.

هایفرآوریشدهباشداماهیچموردیازبروزآنافیالکسیدرنوشیدنی

 هاگزارشنشدهاست.موجوددرغذاهاونوشیدنیPEGبهواکنش

 واکسنهایکهدر80پلیسورباتAstraZeneca، 

COVISHIELDوJanssenاینمادههمچنیندرموجوداست.

فرآوردههایپزشکی)مانندروغنویتامین،قرصوموادضدسرطان(

 وموادآرایشییافتمیشود

 نوبتقبلیواکسنCOVID-19یابههربخشیازواکسن 

اید،موضوعرابهارائهاگرقبالًبهدالیلنامشخصبهآنافیالکسیدچارشده

 دهندهخدماتبهداشتیودرمانیخوداطالعدهید.

یاAstraZeneca ، COVISHIELDاگربعدازدریافتنوبتواکسن

Janssenترومبوسیتوپنی،دچارترومبوز)لختهشدنخون(همراهبا

هارادریافتاید،نبایدنوبتدیگریازاینواکسن)پالکتکمخون(شده

یاAstraZenecaسندرمنشتمویرگیدارید،نبایدواکسناگرسابقهکنید.

COVIDSHIELD.دریافتکنید 

 آیامالحظاتدیگریبرایتزریقواکسنوجوددارد؟

دهندهخدماتبهداشتیودرمانیخودارائهاگرشرایطزیررادارید،با

 صحبتکنید:

  از پیشگیری یا درمان یاCOVID-19برای مونوکلونال بادی آنتی ،

 ایدپالسمایافرادبهبودیافتهرادریافتکرده

 ازدریافتدوزاولواکسن COVID-19 Modernaبعد Pfizerیا

عاملشناختهشدهتشخیصالتهابقلب)میوکاردیتیاپریکاردیت(بدون

 دیگریدرموردشمادادهشدهاست

 یا ترومبوسیتوپنی، با همراه مغزی وریدی سینوس ترومبوز دچار

 ایدترومبوسیتوپنیناشیازهپارینشده

 سابقهابتالبهسندرمالتهابیچندسیستمیپسازCOVID-19دارید 

 دارایعالئمCOVID-19هستید 

شود،بایدهایمعمولشمامیانعانجامفعالیتاگربیماریجدیدیداریدکهم

تفاوتمیان ایناقدامکمکخواهدکردتا کنید. پیدا بهبود منتظربمانیدتا

 عوارضجانبیواکسنوبدترشدنشرایطبیماریشمامشخصشود.

COVID-19چیست؟ 

COVID-19 هااستکهبهواسطهویروسعفونتمجاریتنفسیوریه

 میSARS-CoV-2کرونا ایجاد عالئم توانندمیCOVID-19شود.

عبارتباشندازسرفه،تنگینفس،تب،لرز،خستگیوازدستدادنحس

ممکنCOVID-19بویایییاچشایی.درحالیکهبعضیازافرادمبتالبه

استهیچعالئمینداشتهباشندیادچارعالئمخفیفیشوند،سایرینممکن

شدندربیمارستاننیازپیداکنندیاازدنیابروند.بیماریاستبهبستری

مسن افراد در بیشتر بیماریجدی، دچار استکه شایع کسانی و هایتر

عالئم بیماریریویهستند. بیماریقلبییا مزمنخاصیازقبیلدیابت،

COVID-19هایابیشازآنطولبرایبعضیازافرادممکناستهفته

رویسالمتفردهنوزشناختهشدهCOVID-19ثیراتبلندمدتبکشد.تا

  نیست.

 شود؟چطورمنتشرمیCOVID-19بیماری

،باسرفه،عطسه،صحبتوآوازCOVID-19ویروسعاملبیماری

تواندشود.اینویروسهمچنینمیخواندنازفردیبهفرددیگرمنتقلمی

بهواسطهلمسیکجسمیاسطحآلودهبهویروس،وسپسلمسچشم،بینی

هاییادهان،گسترشیابد.برایکسباطالعاتبیشتردربارهواکسن

COVID-19بهصفحهواکسن،COVID-19وبسایتدرBCCDC

info/diseases-www.bccdc.ca/health-مراجعهکنید:

vaccine-19-19/covid-conditions/covid 
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