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  COVID-19هایواکسن
COVID-19 Vaccines

سال50سازیوواکسیناسیونبیشازهراقدامبهداشتیدیگردرایمن

 گذشتهجانافرادراکانادانجاتدادهاست.

  چههستند؟ COVID-19هایواکسن

حاد COVID-19هایواکسن سندرم از ناشی عفونت برابر در ،

 کرونا ویروس ایجادSARS-CoV-2)2تنفسی باعث که )

COVID-19میمی محافظتایجاد واکسن کنند.شود، باعثاین ها

بامی آنتی شما بدن درشوند اگر صورت این در که کند تولید دی

برابر برایمحافظتدر بدنشما به بگیرید، معرضویروسقرار

هابهتاییدسازمانبهداشتکانادااینواکسن بیماریکمکخواهدکرد.

اند.رسیده

  چهکسانیبایدواکسینهشوند؟

 داردوCOVID-19واکسنعرضه ادامه کاربادربریتیشکلمبیا

 که است شده شروع افرادی با و بستری خطر بهبیشترین ابتال

عفونت هستندCOVID-19عوارضحاد عرضهروبرو این اما

بزرگساالنتوسعهخواهدبطوربرنامه تمام ونوبتیبه ریزیشده

دریافتواکسناطالعاتیافت. شرایط به راCOVID-19مربوط

 سایت وب در توانید  بیابید:BCCDCمی

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

 vaccine/eligibility-19-19/covid

 

بیماری ممکناستمبتالبودهCOVID-19اگربه یا مبتالبودید،

بهایندلیلکهممکناستدر باشید،هنوزبایدواکسندریافتکنید.

شودایمننشدهباشیدمیCOVID-19برابرویروسیکهباعثبروز

 توانیددوبارهآلودهوبیمارشوید.ومی

  شوند؟هاچطوردادهمیواکسن

برای شوند.نوبتاستفادهمی2هابهصورتتزریقیودراینواکسن

درموردزمان محافظتکامل،دریافتهردونوبتواکسنمهماست.

خدماتایمن دهنده ارائه با واکسیناسیوندریافتنوبتدوم سازیو

خودصحبتکنید.

 

 هایدریافتیبسیارحائزاهمیتاست.سابقهکلیهواکسیناسیونحفظ

سابقه حتماً واکسن، دوم نوبت دریافت برای مراجعه هنگام

 واکسیناسیونخودراهمراهداشتهباشید.

  پسازدریافتواکسنبایدچهکارکنم؟

ازسوینهادتوصیهپسازدریافتواکسن،همچنان هایارائهشده

 بهداشتعمومیرارعایتکنید،ازجمله:

 ازمادهضدعفونی بشوییدیا کنندهدستاستفادهدستانخودرا

 کنید

 فاصلهفیزیکیرارعایتکنید 

 درصورتلزومازماسکاستفادهکنید 

 

 نباید COVID-19واکسنازنوبتیکروزپسازدریافت14تا ،

 واکسندیگریدریافتکنید.

  هاچیست؟مزایایواکسن

هستندCOVID-19هابهترینراهمحافظتازشمادربرابرواکسن

می محسوب مرگبار گاهی و جدی بیماری یک در شود.که

واکسنکارآزمایی احتمالابتالیافرادیکه هایبالینیمشخصشده

کمترازدیگراناست٪95تاCOVID-19،٪63اندبهدریافتکرده

بیمارستاندرشدنبستری)شدیدبیماریبرابردرتقریباًواینافراد

هنگامیکهدربرابربیماریایمن .بودندشدهمحافظتکامالً(مرگو

شوید،بهمحافظتازدیگراننیزکمکمیکنید،ازجملهکسانیمی

 کهقادربهتزریقواکسننیستند.

  هاکدامند؟پسازدریافتواکسنهایاحتمالیواکنش

خطرترازابتالبهدریافتواکسنبسیاربی خطرهستند.هابیواکسن

COVID-19.واکسنواکسن است ویروسها، از شده ساخته های

نمی و نیستند زنده به باعثابتالیشما  شوند.COVID-19توانند

،ازدرد،قرمزیتوانندعبارتباشندهامیهایشایعبهواکسنواکنش

 تزریقواکسن.وخارشتورم اینافراد،ازبعضیبرای درناحیه

ظاهرواکسندریافتازپسبیشتریاروز8استممکنهاواکنش

توانندعبارتباشندازخستگی،سردرد،تب،هامیسایرواکنش.دنشو

حالتتهوعتورمغددلنفاویزیربغل،لرز،دردعضالنییامفاصل،

روزبهطول2تا1هاخفیفهستندوعموماًاینواکنش استفراغ.و

اگردرموردعالئمیکهپسازدریافتواکسندرشما انجامند.می

درمانی و خدماتبهداشتی دهنده ارائه با دارید، نگرانی شده ایجاد

 تماسبگیرید.8-1-1خودصحبتکنیدیابرایمشاورهباشماره

 

درفرایندهاییباافزایششمارافرادیکهواکسنرادریافتمیکنند،

هاوجوددارد.کاناداوسایرنقاطجهانبراینظارتبرایمنیواکسن

1دراروپامواردبسیارنادرتشکیللختهخونی)حدود مورد10تا

  1,000,000در ظرف شده( واکسینه 4نفر پ16تا ازسروز

سال55زیروعمدتاًدربزرگساالنAstraZenecaدریافتواکسن

COVISHIELDوAstraZenecaهایواکسنمشاهدهشدهاست.

 د.نسالتوصیهنمیشو55درحالحاضردرکانادابرایافرادزیر



 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/eligibility
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/eligibility


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

)به  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caسی، از وبسایت  های بهداشتی غیر اورژانسی در بی کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

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

 گردد.می

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

( یا 

ایبوپروفن* )مانند اَدویل
®

سال نباید  18( استفاده کرد. به افراد زیر 

آ.اس.آ )آسپیرین
®

 داد زیرا خطر بروز سندروم رای وجود دارد. (



 

 

 



 

مطلبمراجعه این به ری، سندرم کسباطالعاتدرباره برای

 .سندرمریHealthLinkBC File #84کنید:



دقیقهپسازدریافتهرگونهواکسندر15بسیارمهماستکه

نفردچار1چونامکاندادازهریکمیلیوننفر،کلینیکبمانید

این نوعیواکنشحساسیتیتهدیدکنندهزندگیبانامآنافیالکسیشود.

حساسیتممکناستبهشکلکهیر،تنگینفس،یاتورمگلو،زبانیا

دهندهخدماتبهداشتیاگرچنینواکنشیرخداد،ارائه لببروزکند.

درماناورژانسی دبودکهآنرادرمانکند.ودرمانیشماآمادهخواه

نفرین)آدرنالین(وانتقالبهنزدیکتریناینواکنششاملتجویزاپی

اگرعالئمپسازترک مرکزاورژانسبهوسیلهآمبوالنساست.

یاباشمارهاورژانسمحلی1-1-9 کلینیکبروزکردند،باشماره

خودتماسبگیرید.

 

دهندهخدماتجدییاغیرمنتظرهرابهارائههمیشههرگونهواکنش

 بهداشتیودرمانیخوداطالعدهید.

  چهکسانینبایدواکسندریافتکنند؟

،هستیدبهمواردزیراگردچارنوعیحساسیتجدی)آنافیالکسی(

  نبایدواکسندریافتکنید:

 ( گلیکول اتیلن PEGپلی ) در هم که COVID-19واکسن

Moderna واکسن در هم موجودPfizer-BioNTechو

میPEG.است آرایشی،را محصوالت از بعضی در توان

ملین پوست، از مراقبت شربتمحصوالت وها، سرفه های

برایکولونوسکوپی سازیروده محصوالتمخصوصآماده

تواندیکیازموادافزودنیدربعضیازغذاهامیPEG یافت.

نوشیدنی فرآوریو بروزهای از موردی هیچ اما باشد شده

هاموجوددرغذاهاونوشیدنیPEGآنافیالکسیدرواکنشبه

 گزارشنشدهاست.

 هایواکسنکهدر80پلیسورباتAstraZenecaو

COVISHIELDاینمادههمچنیندرفرآوردهموجوداست.

هایپزشکی)مانندروغنویتامین،قرصوموادضدسرطان(

شودوموادآرایشییافتمی

 نوبتقبلیواکسنCOVID-19یابههربخشیازواکسن  



بهآنافیالکسیدچارشده ایداماپسازمراجعهبهمتخصصاگرقبالً

آلرژی برای دلیلی هیچ بهها قبالً اگر یا مشخصنشده، آن بروز

شده دچار آلرژیآنافیالکسی متخصص یک توسط و ویزیتاید ها

ارائهنشده به را موضوع خوداید، درمانی و بهداشتی خدمات دهنده

 اطالعدهید.

 

 

آیامالحظاتدیگریبرایتزریقواکسنوجوددارد؟

ارائه با دارید، خدماتاگرشرایطزیررا درمانیدهنده بهداشتیو

 خودصحبتکنید:

 4درمانپزشکیضعیف بهخاطربیمارییا سیستمایمنیشما

 شدهاست

 خودایمنیهستیدعارضهدچار 

 باردار دارید قصد یا باشید استباردار ممکن هستید، باردار

 شوید

 درحالشیردهیبهکودکهستید

  از پیشگیری یا درمان بادیCOVID-19برای آنتی ،

 ایدمونوکلونالیاپالسمایافرادبهبودیافتهرادریافتکرده

 ایدروزگذشتهواکسنیدریافتکرده14طی 

 دارایعالئمCOVID-19هستید 

 

فعالیت انجام مانع که دارید جدیدی بیماری شمااگر معمول های

کنید.می پیدا بهبود تا بمانید منتظر باید کمکخواهد شود، اقدام این

تاتفاوتمیانعوارضجانبیواکسنوبدترشدنشرایطبیماریکرد

شمامشخصشود.

COVID-19چیست؟  

COVID-19 ریه و تنفسی مجاری واسطهعفونت به که است ها

COVID-19عالئم شود.ایجادمیSARS-CoV-2ویروسکرونا

توانندعبارتباشندازسرفه،تنگینفس،تب،لرز،خستگیوازمی

درحالیکهبعضیازافرادمبتالبه دستدادنحسبویایییاچشایی.

COVID-19دچارعالئم یا باشند ممکناستهیچعالئمینداشته

خفیفیشوند،سایرینممکناستبهبستریشدندربیمارستاننیاز

 از یا کنند بروند.پیدا مسن دنیا افراد در بیشتر وبیماریجدی، تر

هایمزمنخاصیازقبیلدیابت،کسانیشایعاستکهدچاربیماری

هستند. ریوی بیماری یا قلبی  بیماری برایCOVID-19عالئم

تاثیرات هایابیشازآنطولبکشد.بعضیازافرادممکناستهفته

 نوزشناختهشدهنیست.رویسالمتفردهCOVID-19بلندمدت

  شود؟چطورمنتشرمیCOVID-19بیماری

 بیماری وCOVID-19ویروسعامل صحبت عطسه، سرفه، با ،

می منتقل دیگر فرد به فردی از خواندن ویروس شود.آواز این

تواندبهواسطهلمسیکجسمیاسطحآلودهبهویروس،وهمچنینمی

 گسترشیابد.سپسلمسچشم،بینییادهان،

 

واکسن درباره بیشتر اطالعات کسب برای بهCOVID-19های ،

 مراجعهکنید:BCCDCدروبسایتCOVID-19صفحهواکسن

-covidconditions/-info/diseases-www.bccdc.ca/health

vaccine-19-19/covid 
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