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واکسنهای COVID-19

COVID-19 Vaccines
ایمنسازیوواکسیناسیونبیشازهراقدامبهداشتیدیگردر50سال

گذشتهجانافرادراکانادانجاتدادهاست .



واکسنهای COVID-19چههستند؟





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

تنفسی ویروس کرونا  )SARS-CoV-2( 2که باعث ایجاد
میشود ،محافظت ایجاد میکنند .این واکسنها باعث
  COVID-19
میشوند بدن شما آنتی بادی تولید کند که در این صورت اگر در

معرض ویروس قرار بگیرید ،به بدن شما برای محافظت در برابر
اینواکسنهابهتاییدسازمانبهداشتکانادا

بیماریکمکخواهدکرد.
رسیدهاند .


چهکسانیبایدواکسینهشوند؟
عرضه واکسن COVID-19در بریتیش کلمبیاادامه داردوکار با
افرادی شروع شده است که با بیشترین خطر بستری و ابتال به
عوارض حاد عفونت  COVID-19روبرو هستند اما این عرضه
بطور برنامه  ریزی شده و نوبتی به تمام بزرگساالن توسعه خواهد
یافت .اطالعات مربوط به شرایط دریافت واکسن  COVID-19را
می توانید در وب سایت  BCCDCبیابید:
www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid 19/covid-19-vaccine/eligibility
اگر به بیماری  COVID-19مبتال بودید ،یا ممکن است مبتال بوده
باشید،هنوزبایدواکسندریافتکنید .بهایندلیلکهممکناستدر
میشودایمننشدهباشید
برابرویروسیکهباعثبروز COVID-19
ومیتوانیددوبارهآلودهوبیمارشوید .


هاچطوردادهمیشوند؟


واکسن
نوبتاستفادهمیشوند .برای

اینواکسنهابهصورتتزریقیودر2

محافظتکامل،دریافتهردونوبتواکسنمهماست .درموردزمان
دریافت نوبت دوم با ارائه دهنده خدمات ایمنسازی و واکسیناسیون
خودصحبتکنید .
سابقهکلیهواکسیناسیونهای دریافتی بسیار حائز اهمیت است.

حفظ 
هنگام مراجعه برای دریافت نوبت دوم واکسن ،حتما ً سابقه
واکسیناسیونخودراهمراهداشتهباشید.

پسازدریافتواکسنبایدچهکارکنم؟
توصیههای ارائه شدهاز سوی نهاد

پساز دریافتواکسن،همچنان 
بهداشتعمومیرارعایتکنید،ازجمله :

دستانخودرابشوییدیاازمادهضدعفونیکنندهدستاستفاده

کنید 
فاصلهفیزیکیرارعایتکنید 
درصورتلزومازماسکاستفادهکنید 

تا 14روزپسازدریافتیکنوبتازواکسن  ،COVID-19نباید
واکسندیگریدریافتکنید .

مزایایواکسنهاچیست؟

واکسنهابهترینراهمحافظتازشمادربرابر COVID-19هستند

که یک بیماری جدی و گاهی مرگبار محسوب میشود .در
کارآزماییهای بالینی مشخص شدهاحتمال ابتالی افرادی که واکسن

دریافتکردهاندبه63٪،COVID-19تا٪95کمترازدیگراناست

واینافرادتقریبا ًدر برابر بیماری شدید (بستری شدن در بیمارستان
الًمحافظتشدهبودند .هنگامیکهدربرابربیماریایمن
ومرگ)کام 
میشوید،بهمحافظتازدیگراننیزکمکمیکنید،ازجملهکسانی

کهقادربهتزریقواکسننیستند .

پسازدریافتواکسنهاکدامند؟

واکنشهایاحتمالی

دریافتواکسنبسیاربیخطرترازابتالبه

هابیخطرهستند.


واکسن
واکسنها ،واکسنهای ساخته شده از ویروس

 COVID-19است.
زنده نیستند و نمیتوانند باعث ابتالی شما به  COVID-19شوند.
هامیتوانندعبارتباشندازدرد،قرمزی،


هایشایعبهواکسن

واکنش
تورم و خارش در ناحیه تزریق واکسن .برای بعضی از افراد ،این
واکنشها ممکن است  8روز یا بیشتر پس از دریافت واکسن ظاهر

هامیتوانندعبارتباشندازخستگی،سردرد،تب،


سایرواکنش
شوند.
لرز،دردعضالنییامفاصل،تورمغددلنفاویزیربغل،حالتتهوع
اینواکنشهاخفیفهستندوعموما ً 1تا 2روزبهطول

واستفراغ.
میانجامند .اگر درموردعالئمی که پساز دریافتواکسن در شما

ایجاد شده نگرانی دارید ،با ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی
خودصحبتکنیدیابرایمشاورهباشماره8-1-1تماسبگیرید .
باافزایششمارافرادیکهواکسنرادریافتمیکنند،فرایندهاییدر
کاناداوسایرنقاطجهانبراینظارتبرایمنیواکسنهاوجوددارد.
دراروپامواردبسیارنادرتشکیللختهخونی(حدود 1تا 10مورد
در   1,000,000نفر واکسینه شده) ظرف  4تا  16روز پس از
دریافتواکسن AstraZenecaوعمدتا ًدربزرگساالن زیر 55سال
مشاهدهشدهاست.واکسنهایAstraZenecaوCOVISHIELD
درحالحاضردرکانادابرایافرادزیر55سالتوصیهنمیشوند.


®

برای تسکین تب یا درد می توان از استامینوفن (مانند تایلِنول ) یا
®
ایبوپروفن* (مانند اَدویل ) استفاده کرد .به افراد زیر  18سال نباید
®
 آ.اس.آ (آسپیرین ) داد زیرا خطر بروز سندروم رای وجود دارد.



برای کسب اطالعات درباره سندرم ری ،به این مطلب مراجعه
کنیدHealthLinkBC File #84:سندرمری .

بسیارمهماستکه15دقیقهپسازدریافتهرگونهواکسندر
کلینیکبمانیدچونامکاندادازهریکمیلیوننفر1،نفردچار
نوعیواکنشحساسیتیتهدیدکنندهزندگیبانامآنافیالکسیشود .این
حساسیتممکناستبهشکلکهیر،تنگینفس،یاتورمگلو،زبانیا
اگرچنینواکنشیرخداد،ارائهدهندهخدماتبهداشتی

لببروزکند.
ودرمانیشماآمادهخواهدبودکهآنرادرمانکند .درماناورژانسی
اینواکنششاملتجویزاپینفرین(آدرنالین)وانتقالبهنزدیکترین

مرکزاورژانسبهوسیلهآمبوالنساست .اگرعالئمپسازترک
کلینیکبروزکردند،باشماره 1-1-9یاباشمارهاورژانسمحلی
خودتماسبگیرید .
جدییاغیرمنتظرهرابهارائهدهندهخدمات

همیشههرگونهواکنش
بهداشتیودرمانیخوداطالعدهید .

چهکسانینبایدواکسندریافتکنند؟
اگردچارنوعیحساسیتجدی(آنافیالکسی)بهمواردزیرهستید،
نبایدواکسندریافتکنید:






پلی اتیلن گلیکول ( )PEGکه هم در واکسن COVID-19
 Modernaو هم در واکسن  Pfizer-BioNTechموجود
است PEG .را میتوان در بعضی از محصوالت آرایشی،
محصوالت مراقبت از پوست ،ملینها ،شربتهای سرفه و
محصوالت مخصوص آماده سازی روده برای کولونوسکوپی
میتواندیکیازموادافزودنیدربعضیازغذاها
یافت  PEG.
و نوشیدنیهای فرآوری شده باشد اما هیچ موردی از بروز
موجوددرغذاهاونوشیدنیها

آنافیالکسیدرواکنشبه PEG
گزارشنشدهاست.
پلیسوربات80کهدرواکسنهایAstraZenecaو
COVISHIELDموجوداست.اینمادههمچنیندرفرآورده
هایپزشکی(مانندروغنویتامین،قرصوموادضدسرطان)
وموادآرایشییافتمیشود 
نوبتقبلیواکسنCOVID-19یابههربخشیازواکسن


اگرقبالً بهآنافیالکسیدچارشدهایداماپسازمراجعهبهمتخصص
آلرژیها هیچ دلیلی برای بروز آن مشخص نشده ،یا اگر قبالً به

آنافیالکسی دچار شدهاید و توسط یک متخصص آلرژیها ویزیت
نشدهاید ،موضوع را به ارائهدهنده خدمات بهداشتی و درمانی خود

اطالعدهید.

آیامالحظاتدیگریبرایتزریقواکسنوجوددارد؟ 
اگر شرایط زیر را دارید ،با ارائهدهنده خدمات بهداشتی و درمانی
خودصحبتکنید:








4سیستمایمنیشمابهخاطربیمارییادرمانپزشکیضعیف
شدهاست 
دچارعارضهخودایمنیهستید 
باردار هستید ،ممکن است باردار باشید یا قصد دارید باردار
شوید 
درحالشیردهیبهکودکهستید 
برای درمان یا پیشگیری از  ،COVID-19آنتی بادی
مونوکلونالیاپالسمایافرادبهبودیافتهرادریافتکردهاید 

روزگذشتهواکسنیدریافتکردهاید 

طی14
دارایعالئمCOVID-19هستید 

اگر بیماری جدیدی دارید که مانع انجام فعالیتهای معمول شما
میشود ،باید منتظر بمانید تا بهبود پیدا کنید .این اقدام کمک خواهد

کردتاتفاوتمیانعوارضجانبیواکسنوبدترشدنشرایطبیماری
شمامشخصشود .

COVID-19چیست؟
 COVID-19عفونت مجاری تنفسی و ریهها است که به واسطه
ایجادمیشود .عالئمCOVID-19

ویروسکرونا SARS-CoV-2
میتوانندعبارتباشندازسرفه،تنگینفس،تب،لرز،خستگیواز

دستدادنحسبویایییاچشایی .درحالیکهبعضیازافرادمبتالبه
 COVID-19ممکن است هیچ عالئمی نداشته باشند یا دچار عالئم
خفیفیشوند،سایرینممکناستبهبستریشدندربیمارستاننیاز
پیدا کنند یا از دنیا بروند .بیماری جدی ،بیشتر در افراد مسنتر و
کسانیشایعاستکهدچاربیماریهایمزمنخاصیازقبیلدیابت،

بیماری قلبی یا بیماری ریوی هستند .عالئم  COVID-19برای
بعضیازافرادممکناستهفتههایابیشازآنطولبکشد .تاثیرات

بلندمدتCOVID-19رویسالمتفردهنوزشناختهشدهنیست .

چطورمنتشرمیشود؟

بیماریCOVID-19
ویروس عامل بیماری  ،COVID-19با سرفه ،عطسه ،صحبت و
آواز خواندن از فردی به فرد دیگر منتقل میشود .این ویروس
همچنینمیتواندبهواسطهلمسیکجسمیاسطحآلودهبهویروس،و

سپسلمسچشم،بینییادهان،گسترشیابد .
برای کسب اطالعات بیشتر درباره واکسنهای  ،COVID-19به
صفحهواکسنCOVID-19دروبسایتBCCDCمراجعهکنید:
www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid19/covid-19-vaccine

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  ،www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن
کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیر اورژانسی در بیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با شماره ( 8-1-1به
رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از  130زبان ارائه
میگردد.

