واﮐﺳن
ﮐووﯾد ۱۹
اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم
درﺑﺎرۀ واﮐﺳن ﻣﺎدرﻧﺎ
ﺑرای ﮐووﯾد

ﻧﺴﺨﮥ ۲
 ۱۰ﻓﺒﺮوري ۲۰۲۱

درﺑﺎره اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﮫ

دﻓﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره ﻣﻮارد زﯾﺮ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص
واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ) 19وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ( در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ:

• ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﭼﯿﺴﺖ؟
• واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﭼﯿﺴﺖ؟
• ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
دارﻧﺪ؛ دﻟﯿﻞ اوﻟﻮﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
• ﭼﺮا واﮐﺴﻦ زدن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ؟
• ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ زدن
واﮐﺴﻦ را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد؟
• اﯾﻤﻨﯽ واﮐﺴﻦ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن
• از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟
ً اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﮫ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﻟﻄﻔﺎ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ )داﮐﺘﺮ( ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﺎ داروﺳﺎز در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﯿﻤﺎریای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﯾﮫھﺎ ،ﻣﺠﺎری
ً ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ.
ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺑﻌﻀﺎ
ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺮوس از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﺮات ﻣﻌﻠﻖ در ھﻮا ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻓﮫ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﮫ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﻄﺮات و ﺳﭙﺲ ﻟﻤﺲ ﭼﺸﻢ،
ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ دھﺎن ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ،ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮد.

ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻮوﯾﺪ : ۱۹

• ﺗﺐ )دﻣﺎی  38درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ(
• ﺳﺮﻓﮫ  -اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻓﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ
ﺳﺮﻓﮥ ﺧﺸﮏ
• ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ
• از دﺳﺖ دادن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺸﺎﯾﯽ –
ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﻮﯾﯿﺪن ﯾﺎ ﭼﺸﯿﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﯾﺎ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮھﺎ و ﻃﻌﻢھﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ھﻤﮫ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ
ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻮدن ،ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ  14روز ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻋﻼﺋﻢ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ھﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻮوﯾﺪ  ،19از دﯾﮕﺮان
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ )در اﺗﺎق ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ( و ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
)داﮐﺘﺮ( ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آنھﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮوﯾﺪ
 19را ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ﻟﻄﻔﺎ
 www.HSE.ie/coronavirusﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ  HSELiveﺑﮫ ﺷﻤﺎرۀ
 1850 24 1850ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
دارﻧﺪ؟

ﻗﺮار

اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل و اﻓﺮاد دارای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
زﻣﯿﻨﮫای در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺟﺪی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﮫ ﻣﺪتھﺎﺳﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری و ﺧﺎﻧﮫ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ
 ۱۹ﻗﺮار دارﻧﺪ.

واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﭼﯿﺴﺖ؟

واﮐﺴﻦ ﻣﺎده ای ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ،
آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮوﯾﺪ  19در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎھﺶ
ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﺮﺳﺪ
ﻧﮫ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ .19

ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻗﺮار
دارﻧﺪ؟

ﻣﺎ )ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ( اﺑﺘﺪا ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﮫ
اﯾﺮﻟﻨﺪ واﮐﺴﻦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺮوهھﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه واﮐﺴﻦ ،ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ
زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
www.gov.ie/covid19vaccine
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎرۀ زدن واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ً ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اراﺋﮫ
دارد ،اﻣﺎ  HSEاﮐﯿﺪا
واﮐﺴﻦ ،آن را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 HSEواﮐﺴﻦ را ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﮫ و دﻓﺘﺮﭼﮥ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر را
در ﺳﺎﯾﺖ  www.hse.ie/covid19vaccinePILﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ-
ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ،رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﯽزﻧﺪ؟

ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﻮزشدﯾﺪۀ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ  HSEھﻤﮑﺎری دارد ،از
ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ،ﻣﺴﺌﻮل زدن واﮐﺴﻦ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎﺳﺖ .ا

ﭼﺮا ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﮭﻢ اﺳﺖ؟

ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹از ﻋﻮارض ﺟﺪی ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺪف ﻣﺎ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﻣﺮدم ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ،ﮐﺎھﺶ
ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ وﯾﺮوس اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﻗﺒﻼً ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹داﺷﺘﻢ ،آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ واﮐﺴﻦ
ﺑﺰﻧﻢ؟

ﺑﻠﮫ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺒﻼً ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی

دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼی ﻣﺠﺪد ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
دھﺪ .در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  ،19واﮐﺴﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد.

اﻻن ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹دارم ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻢ؟

ﻧﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﮭﺒﻮدی ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را در زﻣﺎن زﯾﺮ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ:
• ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﮭﺎر ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎھﺪه اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ
• ﭼﮭﺎر ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹

ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ

از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ واﮐﺴﯿﻦ ،در ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ در
داروﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ واﮐﺴﻦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،واﮐﺴﻦ در آن
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺟﺰء ﮐﺎدر درﻣﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،واﮐﺴﻦ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﯾﺎ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﮫ ﮔﺴﺘﺮده واﮐﺴﻦ ،ﺑﮫ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﮫ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ دﻋﻮت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺧﻮاھﯿﻢ داد .ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ  HSEﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﭼﮫ واﮐﺴﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟

ﻣﺎ واﮐﺴﻦ ﻣﺎدرﻧﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ .اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ  Modernaﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﮐﺴﻦ  mRNAﺑﮫ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﺮﯾﮏ واﮐﻨﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺮوس زﻧﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  19ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدیھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در ﺻﻮرت ورود
وﯾﺮوس واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺑﺪن ،ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺰرﯾﻖ آن ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﺑﮫ ﭼﻨﺪ دوز واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻧﯿﺎز دارم؟

در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﮫ دو دوز واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دوز دوم را  28روز )ﭼﮭﺎر ھﻔﺘﮥ ﮐﺎﻣﻞ( ﺑﻌﺪ
از دوز اول ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ؟

 HSEﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ از واﮐﺴﻦ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم اﯾﻤﻨﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از
ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،واﮐﺴﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ
اﯾﻤﻦ و ﻣﻮﺛﺮ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺮ
داروھﺎی دارای ﻣﺠﻮز ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ 19
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ در آن
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﮐﺴﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ واﮐﺴﻦ ﻣﺎدرﻧﺎ ﺑﺮای
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ واﮐﺴﻦ:
 ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روی ھﺰاران
ﻧﻔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﮥ اﯾﻤﻨﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده ،و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺑﺮای اﯾﺮﻟﻨﺪ،
آژاﻧﺲ داروﯾﯽ اروﭘﺎ ) (EMAاﺳﺖ  -ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ  www.ema.europa.euﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﭼﮫ ﻋﻮارﺿﯽ دارد؟

ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ داروھﺎ ،واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﻋﻮارض ،ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ھﺴﺘﻨﺪ و در
ھﻤﮫی اﻓﺮاد ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
از ھﺮ  10ﻧﻔﺮ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ:
• اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ
• ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ،ﺗﻮرم ،ﻗﺮﻣﺰی ﯾﺎ ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
واﮐﺴﻦ در ﺑﺎزو
• ﺳﺮدرد
• ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی در زﯾﺮ ﺑﺎزوﯾﯽ ﮐﮫ در آن
ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
• درد ﻋﻀﻼﻧﯽ
• درد ﻣﻔﺎﺻﻞ
• ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ

• ﺗﺐ )دﻣﺎی  38درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ(
ِﻞ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﮫ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﯿﺶ از  1ﻧﻔﺮ
ﻓﻠﺞ ﺑ
از ھﺮ  10000ﻧﻔﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻧﺪرت ،اﻓﺮادی ﮐﮫ
ﻓﯿﻠﺮ ﺻﻮرت دارﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺗﻮرم ﺻﻮرت ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮرد در ﺑﯿﺶ از  1ﻧﻔﺮ از ھﺮ  1ﻣﯿﻠﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای واﮐﺴﻦ ھﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ،
ً در  ۱ﻧﻔﺮ از ھﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻧﻔﺮ در ھﻤﮫ واﮐﺴﻦ ھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .واﮐﺴﻦزﻧﻨﺪۀ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای درﻣﺎن واﮐﻨﺶ ھﺎی آﻟﺮژﯾﮏ ﺟﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ،آﻣﻮزش
دﯾﺪه اﺳﺖ.
واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ھﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی
اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦ ھﺎی ﻣﺠﺎز را ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
آن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ھﺮﭼﮫ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد HSE .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
را ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،دﻓﺘﺮﭼﮫھﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ روز ﺷﺪه ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ
دوز اول ﯾﺎ دوم واﮐﺴﻦ را زدهاﻧﺪ ،داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺐ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﻦ

ﺑﺮوز ﺗﺐ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺗﺐ ﻃﯽ دو روز ) 48ﺳﺎﻋﺖ( ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و
ﻃﯽ دو روز از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﺑﻌﺪ از دوز دوم واﮐﺴﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺐ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮل ﯾﺎ اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ را
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر روی ﺟﻌﺒﮫ ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﮕﺮان
ً ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ

آﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ؟

ﺧﯿﺮ .واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎرا ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﻼﺋﻢ آن
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ھﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻮوﯾﺪ  ،19از دﯾﮕﺮان
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ )در اﺗﺎق ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ(و ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ
راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻤﯿﺪ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ.
اﮔﺮ ﺗﺒﯽ دارﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از دو روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ
ﺷﺮوع ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از دو روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از
دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از دوز اول ﻋﻼﺋﻤﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ درﯾﺎﻓﺖ دوز
دوم ﻻزم اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوز اول ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺰرﯾﻖ دوز دوم ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺎ اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﺑﺰﻧﻨﺪ؟

ﺑﻠﮫ .در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را ﺑﺰﻧﯿﺪ:
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در واﮐﺴﻦ )از
ﺟﻤﻠﮫ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل( واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای دﯾﺪن ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ،دﻓﺘﺮﭼﮥ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوز ﻗﺒﻠﯽ واﮐﺴﻦ واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ
داﺷﺘﮫ اﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از واﮐﺴﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ درﻣﺎن ھﺎی
ﺗﺰرﯾﻘﯽ واﮐﻨﺶ ﻓﻮری آﻟﺮژﯾﮏ وﯾﺎ ﭘﻠﯽ ﺳﻮرﺑﺎت ۸۰
داﺷﺘﮫاﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ واﮐﺴﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﮫ
درﺑﺎرۀ واﮐﺴﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی و ﯾﮏ ﮐﺎرت
واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺎم و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺰرﯾﻖ
واﮐﺴﻦ در آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺗﺐ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارم آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﺑﺰﻧﻢ؟

ﺧﯿﺮ .در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺐ )دﻣﺎی  38درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﯾﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ( ،ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ زدن را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﺑﮭﺒﻮدی ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ واﮐﺴﻦ در ﺑﺎرداری ﯾﺎ دوران ﺷﯿﺮدھﯽ اﯾﻤﻦ
اﺳﺖ؟

ھﯿﭻ ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹در ﺻﻮرت
ﺑﺎرداری اﯾﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺑﺎردار آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﺸﺪه  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺟﺰء ﮐﺎدر درﻣﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺑﺎردار
ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ )داﮐﺘﺮ( ﻣﺸﻮرت
ﮐﻨﯿﺪ.
در دوران ﺷﯿﺮدھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ واﮐﺴﻦ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ھﺮ دو دوز واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از اﻓﺮاد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از آﻧﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ دوز دوم  14روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ واﮐﺴﻦ اﺛﺮ
ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ  19ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ھﻢ اﺳﺖ.

آﯾﺎ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟

اﯾﻦ واﮐﺴﻦ روی اﻓﺮاد  18ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ واﮐﺴﻦ از  ٪94اﻓﺮادی ﮐﮫ
واﮐﺴﻦ را ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﯾﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری واﮐﺴﻦ در ﺷﻤﺎ
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﮔﺰارش ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ واﮐﺴﻦ ھﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﮑﻮک را
ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ) (HPRAﮔﺰارش دھﯿﺪ.
 HPRAﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ داروھﺎ ،دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺮﻟﻨﺪ اﺳﺖ HPRA .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ داروھﺎ،
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ

ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﮑﻮک
)ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داروھﺎ و واﮐﺴﻦ ھﺎ را ﮐﮫ در
اﯾﺮﻟﻨﺪ رخ ﻣﯽدھﺪ ،ﮔﺰارش دھﻨﺪ.
 HPRAﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻦ و
ﻣﺆﺛﺮ واﮐﺴﻦھﺎی ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ﮔﺰارش ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﮑﻮک
ً
)ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ھﺎی ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را اﮐﯿﺪا
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮔﺰارش واﮐﻨﺶ ﻣﺸﮑﻮک اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ً ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ  www.hpra.ie/reportﻣﺮاﺟﻌﮫ
واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹ﻟﻄﻔﺎ
ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش دھﺪ.
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را اراﺋﮫ دھﯿﺪ ،و در ﺻﻮرت
اﻣﮑﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﺮی واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درج ﺷﻮد.

 HPRAﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻣﺸﺎوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اراﺋﮫ
دھﺪ .ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ
)ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز( ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل
ﻣﯽﮐﺸﺪ؟

ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭼﮫ ﻣﺪت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﮫ دارد.

ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ،آﯾﺎ
ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ؟

دﯾﮕﺮ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را

ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ آﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس
ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اداﻣﮫ
رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ،ﺿﺮورت دارد .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ:
• ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ دو ﻣﺘﺮی از
دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﮫ (
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ
• ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﮑﺮر دﺳﺖھﺎ
 ،HSEوزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻤﻨﻮن ﮐﮫ از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دﻓﺘﺮﭼﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﮫ در روزی ﮐﮫ واﮐﺴﻦ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر را
در  www.hse.ie/covid19vaccinePILﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻋﻤﻮﻣﯽ )داﮐﺘﺮ( ،داروﺳﺎز ﯾﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ  HSEﺑﮫ آدرس
 www.hse.ie/covid19vaccineﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ  HSEliveدر

 1850 24 1850ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ  ،۱۹از
ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ھﺎی دﯾﮕﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ،از
 HSE.ie/covid19vaccinematerialsﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ

ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻤﻦ واﮐﺴﻦ و ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﮐﺴﻦ HSE ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ را
ﭘﺮدازش ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .ﮐﻠﯿﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ HSE
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ
از داده ھﺎ ) (GDPRاﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﺎل  2018ﺑﮫ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ھﺪف ﺧﺎص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ھﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﺻﻞ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن داده ھﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ،
رزرو وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ،ﺛﺒﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
اﺛﺮات آن ﻻزم اﺳﺖ ،ﭘﺮدازش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺤﺖ  GDPRاز ﺣﻘﻮق زﯾﺮ
ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ:
• اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ داده ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ )ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
"درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ اﻃﻼﻋﺎت " ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
• ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺪھﯿﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ
ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد.
• درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮭﯽ ﺑﺮای اداﻣﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ را ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارﯾﺪ از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ،آنھﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.
• ﺑﮫ ﭘﺮدازش و اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض
ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در ﻧﺸﺎﻧﯽ www.HSE.ie/eng/gdpr
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ HSE
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