بﻌﺪ از وا�ﺴﻦ ﻣﺎدرﻧﺎ ﺑﺮای ﮐﻮو�ﺪ ۱۹
از اﯾﻨﮑﻪ بﺎ زدن وا�ﺴﻦ از ﺧﻮد و د�ﮕﺮان ﻣﺮاﻗبﺖ ﻣ�ﮑﻨ�ﺪ ،ﺳپﺎﺳﮕﺰار�ﻢ .بﻌﺪ از زدن وا�ﺴﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را بﺎ دﻗﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ ﺗﺎ �ﺴبﺖ بﻪ ﺷﺮا�ﻂ ﺧﻮد ﻃﯽ روزهﺎی آﺗﯽ و ﻧﺤﻮە در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ�ﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،آ�ﺎە ﺷ��ﺪ
ﺑﺮوﺷﻮر وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ  19را ﮐﻪ در اﺧﺘ�ﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾ�ﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ کﺎرت وا�ﺴﻦ بﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ�ﺪه�ﻢ.
�
ﻟﻄﻔﺎ کﺎرت وا�ﺴﻦ را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨ�ﺪ.
در ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪە ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑ�ﻔﺘﺪ؟
اﻓﺮادی ﮐﻪ وا�ﺴﻦ ﻣﺸﺎبﻪ وا�ﺴﻦ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را زدەاﻧﺪ:
• در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ وا�ﺴﻦ زدەاﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس درد ﮐﺮدە �ﺎ دﭼﺎر ﺗﻮرم ،ﻗﺮﻣﺰی و �ﺎ ﺧﺎرش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
• اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
• ﺳﺮدرد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
• ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ز�ﺮ آن دﺳﺘﯽ ﮐﻪ وا�ﺴﻦ زدەاﻧﺪ بﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
• درد ﻋﻀﻼﻧﯽ دارﻧﺪ
• درد ﻣﻔﺎﺻﻞ دارﻧﺪ
• ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬ�ع دارﻧﺪ
• ﺗﺐ �ﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )دﻣﺎی  ۳۸درﺟﻪ ﺳﺎﻧت�ﮕﺮاد �ﺎ بﺎﻻﺗﺮ(.
ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﮥ وا�ﺴﻨﻬﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧ�ﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﮑﻮک را بﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈ�ﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) (HPRAﮔﺰارش
�
ده�ﺪ .ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ،۱۹-ﻟﻄﻔﺎ بﻪ ﺳﺎ�ﺖ  www.hpra.ie/reportﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ.
ا�ﺮ ﺗﺐ �ﺎ درد داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ا�ﺮ ﺗﺐ �ﺎ درد دار�ﺪ ،از پﺎراﺳﺘﺎﻣﻮل �ﺎ اﯾﺒ��ﺮوﻓﻦ ﺑﺮای �ﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدە ﻧﻤﺎﯾ�ﺪ .بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ا�ﺮ ﺗﺐ ﺷﻤﺎ
�
ﺑ�ﺶ از  48ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸ�ﺪ �ﺎ هﻨﻮز ﻧﮕﺮان هﺴت�ﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ بﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ .در ﺻﻮرت بﺎرداری از
اﯾﺒ��ﺮوﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎدە ﻧﮑﻨ�ﺪ.

ﻗبﻞ از در�ﺎﻓﺖ دوز دوم وا�ﺴﻦ ،ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟ هﻨگﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوز بﻌﺪی و ﻧﻬﺎﯾﯽ وا�ﺴﻦ ﺧﻮد را در�ﺎﻓﺖ
�
ﻣﯽﮐﻨ�ﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎبﻘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،بﻪ ﺗ�ﻢ وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن اﻃﻼع ده�ﺪ.
هﻨگﺎم در�ﺎﻓﺖ دوز دوم ،کﺎرت وا�ﺴﻦ ﺧﻮد را هﻤﺮاە داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﺪ
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ بﻌﺪ از  28روز )ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ( اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب
در�ﺎﻓﺖ وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-بﺎ�ﺪ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮارض ﺟﺪی ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
وا�ﺴﻦ بﻪ ﺳ�ﺴﺘﻢ ا�ﻤﻨﯽ بﺪن ﺷﻤﺎ کﻤﮏ ﻣ�ﮑﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ�ﻤﺎر�ــﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳ�ﺴﺘﻢ ا�ﻤﻨﯽ از
ﻃ��ﻖ وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن بﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ بﺎﻻﺗﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ�ﻤﺎر�ــﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻪ از ﻃ��ﻖ اﺑﺘﻼ بﻪ ﮐﻮو�ﺪ .19
ﻣﺎ هﻨﻮز در ﺣﺎل �ﺎدﮔﯿﺮی هﺴت�ﻢ
�ﺲ از در�ﺎﻓﺖ دوز دوم 14 ،روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ وا�ﺴﻦ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ بﻪ ﮐﻮو�ﺪ � 19ﺲ از در�ﺎﻓﺖ وا�ﺴﻦ �ﺴ�ﺎر ﺿﻌ�ﻒ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .هﻨﻮز در ﻣﻮرد اﻣکﺎن �ﺎ ﻋﺪم اﻣکﺎن
اﻧﺘﻘﺎل و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ بﻪ د�ﮕﺮان در اﺛﺮ وا�ﺴﻦ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧ�ﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ بﺎ�ﺪ بﻪ ﺗﻮﺻ�ﻪهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ پﺎﯾبﻨﺪ بﺎﺷ�ﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
• ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
(در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺘﺮی از د�ﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ (
• اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺎﺳﮏ
• ﺷﺴتﺸﻮی ﻣﮑﺮر دﺳﺘﻬﺎ
ﺳﻮاﻟﯽ دار�ﺪ؟
�
ا�ﺮ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧ�ﺴت�ﺪ� ،ﺎ در ﻣﻮرد وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-ﺳﺆاﻟﯽ دار�ﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ اﻣﺮوز از ﺗﺰر�ﻖﮐﻨﻨﺪۀ وا�ﺴﻦ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳ�ﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑ�ﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد وا�ﺴﻦ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-بﻪ ﺳﺎ�ﺖ  www.hse.ie/covid19vaccineﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ�ﺪ.
اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ
�
ﻟﻄﻔﺎ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ را بﻪ  HPRAدر �ﺸﺎﻧﯽ  www.hpra.ie/reportاﻃﻼع ده�ﺪ

ﻣﻨتﺸﺮ ﺷﺪە ﺗﻮﺳﻂ HSEدر دوم ﻓﻮر�ﻪ ۲۰۲۱
و�ﺮا�ﺶ دوم

