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درﺑﺎره اﯾن ﺑرﮔﭼﮫ  /ﺟزوه
اﯾن ﺑرﮔﭼﮫ در ﻣورد واﮐﺳن ) COVID-19وﯾروس ﮐروﻧﺎ( ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد.
اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
•  COVID-19ﭼﯾﺳت
• واﮐﺳن COVID-19
• ﭼﯾﺳت
• ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ آن اﺑﺗدا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود ،و ﭼرا
• ﭼرا واﮐﺳن زدن ﻣﮭم اﺳت؟
•

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﯾد آن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازد

• اﯾﻣﻧﯽ واﮐﺳن و ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ آن
• ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.
ﻟطﻔﺎ ً اﯾن ﺑرﮔﭼﮫ را ﺑﺎ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﮭداﺷت ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ )ﭘزﺷﮏ( ﯾﺎ داروﺳﺎز،
در ﻣورد واﮐﺳن ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

 COVID-19ﭼﯾﺳت؟
 COVID-19ﺑﯾﻣﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر روی رﯾﮫ ھﺎ و ﻣﺟﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺳﺎﯾر ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺑدن
ﺗﺄﺛﯾرﺑﮕذارد.
اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺗوﺳط وﯾروﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم وﯾروس ﮐروﻧﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود COVID-19 .ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻔوﻧﯽ اﺳت.
از طرﯾﻖ ﻗطرات ھوا ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ در اﻓراد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﺳطوﺣﯽ را ﮐﮫ ﻗطره ھﺎ ﻓرود آﻣده اﻧد
ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﭼﺷم ،ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ دھﺎن را ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،از طرﯾﻖ ھوا ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود.
 COVID-19ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳﺑب ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ،ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﺣﺗﯽ ﻣرگ ﺷود.

ﻋﻼﯾم راﯾﺞ  COVID-19ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
• ﺗب )دﻣﺎی ﺑﺎال  38درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﯾﺎ
• ﺳرﻓﮫ ﺟدﯾد  -اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﻧوع ﺳرﻓﮫ ای ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﺧﺷﮏ
• ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ
• از دﺳت دادن ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر در ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ  -اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﯾد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﭼﯾزی را ﺑو ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﭼﺷﯾد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑوی آﻧﮭﺎ طﻌم ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﮫ اﯾن ﻋﻼﺋم را
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﮐﻣﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣول اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻋﻼﺋم ﻣﻣﮑن اﺳت  14روز طول ﺑﮑﺷد .ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﺑﯾﮫ ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﯾﺎ آﻧﻔواﻟﻧزا ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﻋﻼﺋم ﻣﺗداول  COVID-19دارﯾد ،ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﯾد )در اﺗﺎق ﺧود ﺑﻣﺎﻧﯾد( و ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ )ﭘزﺷﮏ( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آزﻣﺎﯾش  COVID-19را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗرﺗﯾب دھﻧد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ، COVID-19
ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  www.HSE.ie/coronavirusﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ  HSELiveدر  1850 24 1850ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺧطر  COVID-19اﺳت؟
اﻓراد  65ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر ﮐﮫ دارای ﺷراﯾط ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ،در ﺻورت اﺑﺗﺎل ﺑﮫ  COVID-19ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض
ﺧطر ﺟدی ﺑﯾﻣﺎری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت طوﻻﻧﯽ ﻣدت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾز در ﺻورت اﺑﺗﺎل ﺑﮫ  COVID-19ﺑﯾﺷﺗر در
ﻣﻌرض ﺧطر ﺟدی ﺑﯾﻣﺎری ﻗرار دارﻧد ،زﯾرا اﯾن وﯾروس ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﻣﯾﺎن اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮔﺳﺗرش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﮐﺎرﮔران ﺑﮭداﺷت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض  COVID-19ﻗرار دارﻧد.

واﮐﺳن  COVID-19ﭼﯾﺳت؟
واﮐﺳن ﻣﺎده ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾﻣﻧﯽ )ﻣﺣﺎﻓظت( ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺧﺎص را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد.
واﮐﺳن  COVID-19از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر وﯾروس  COVID-19ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﮔر اﻓراد واﮐﺳن ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗﻌداد اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺟدی ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در اﺛر  COVID-19ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .واﮐﺳن ھﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ را در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﻣﺣﺎﻓظت
ﮐﻧد.
ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرد ﭼﮕوﻧﮫ از طرﯾﻖ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون از ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ازرﯾﻖ
 COVID-19ﻣﺣﺎﻓظت ﺷود.

ﻣﺎ اﺑﺗدا واﮐﺳن را ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟
ﻣﺎ )ﻣﺳﺋول اﺟراﯾﯽ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ( در اﺑﺗدا ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺧطر  COVID-19ھﺳﺗﻧد واﮐﺳن اراﺋﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ ﺷﮭر اﯾرﻟﻧد واﮐﺳن اﺟراء ﺧواھد ﺷد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻟﺳت ﮔروه ھﺎی واﮐﺳن را در وب ﺳﺎﯾت ھﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد:
www.gov.ie/covid19vaccine
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗن واﮐﺳن ﺑﮫ ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد HSE ،اﮐﯾدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻣﺣض اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد HSE .واﮐﺳن را ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑﻼز واﮐﺳن اﯾن ﺑرﮔﭼﮫ و اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﺧواﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرﮔﭼﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﺎر را در ﺳﺎﯾت
.ﺑﯾﺎورﯾد ﺑدﺳت www.hse.ie/covid19vaccinePIL
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﯾش از اﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ واﮐﺳن زدن ﺑﮕﯾرﯾد،
رﺿﺎﯾت ﺧود را ﮐﮫ ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود ،اراﯾﮫ ﮐﻧﯾد.

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣن ﮐﯾﺳت؟
واﮐﺳﯾﻧﺎﺗور ﺷﻣﺎ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳن ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ دھد.
آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﮭداﺷت آﻣوزش دﯾده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد  HSEﻣﺎﻧﻧد ﭘرﺳﺗﺎر ،ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﭼرا ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن  COVID-19ﻣﮭم اﺳت؟
درﯾﺎﻓت واﮐﺳن  COVID-19ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ را از ﻋوارض ﺟدی  COVID-19ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .ھدف ﻣﺎ از اراﺋﮫ واﮐﺳن ﺑﮫ
ﻣردم ،ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣردم و ﮐﺎھش ﺑﯾﻣﺎری و ﻣرگ و ﻣﯾر ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن وﯾروس ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻣن ﻗﺑﻼً  COVID-19داﺷﺗم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﯾﺎ اﻟزم اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳن ﺑزﻧم؟
ﺑﻠﮫ .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻗﺑﻼً  COVID-19داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره آن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
اﯾن واﮐﺳن ﺧطر اﺑﺗﺎل ﺑﮫ  COVID-19را دوﺑﺎره ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .ﺣﺗﯽ اﮔر دوﺑﺎره ﺑﮫ  COVID-19ﻣﺑﺗﺎل ﺷوﯾد،
واﮐﺳن ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺷدت ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ ﺑﮑﺎھد.

ﺣﺎﻻ  COVID-19دارم ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾد واﮐﺳن ﺑزﻧم؟
ﻧﺧﯾر.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﮭﺑودی از  COVID-19ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازﯾد.
اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای:
• ﺣداﻗل ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﭘس از اوﻟﯾن ﻣﺷﺎھده ﻋﻼﺋم و ﯾﺎ
• ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ از زﻣﺎن ﮐﮫ آزﻣﺎﯾش  COVID-19ﻣﺛﺑت ﺑوده

ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ واﮐﺳن دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧم؟
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ در داروﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ واﮐﺳن داده ﺧواھﯾم ﺷد.
اﮔر در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت طوﻻﻧﯽ ﻣدت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،واﮐﺳن در آن ﻣرﮐز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود و آن را در
اﻧﺟﺎ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾم ﮐرد.
اﮔر ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﺳﺗﯾد ،واﮐﺳن ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧوﺑت ﺑﮫ واﮐﺳن  COVID-19رﺳﯾدﯾد ،از طرﯾﻖ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﯾﺎ دﻋوت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﯾم داد .ﻣﮭم
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از آن ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﺎ  HSEﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭼﮫ واﮐﺳن ﻣوﺟود اﺳت؟
واﮐﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯾم  Comirnatyﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط  Pfizer / BioNTechﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت .اﯾن
واﮐﺳن  mRNAﺑﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزاﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ ﺑﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻣﻧﯽ ﺷود ،ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از
وﯾروس زﻧده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث  COVID-19ﻣﯽ ﺷود.
ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺳﭘس آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در ﺻورت ورود  COVID-19وﯾروس واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺑدن در آﯾﻧده ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

واﮐﺳن  COVID-19ﭼﮕوﻧﮫ ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود؟
واﮐﺳن  COVID-19ﺑﮫ ﺻورت زرﻗدر ﻗﺳﻣت ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود .و ﻓﻘط ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷد.

دوره دوم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
 28روز ﺑﻌد از
دوره اول دارد
دوره دوم

دوره اول

ﺑﮫ ﭼﻧد دوره واﮐﺳن  COVID-19ﻧﯾﺎز دارم؟
ﺑرای داﺷﺗن ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﮫ دو دوره واﮐﺳن  COVID-19ﻧﯾﺎز دارﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دوره دوم را  28روز )ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ
ﮐﺎﻣل( ﺑﻌد از دوره اول درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ اﯾن واﮐﺳن ﺑﯽ ﺧطر اﺳت؟
 HSEﻓﻘط از واﮐﺳن ھﺎ از ﻣﻌﯾﺎری اﻟزم اﯾﻣﻧﯽ و اﺛرﺑﺧﺷﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑرای ﺗوﻟﯾد واﮐﺳن
 COVID-19ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻌﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣول ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت ،واﮐﺳن ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯾم ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل ﻣﻌﻣول ﻻزم ﺑرای ﺗوﻟﯾد و ﺗﺄﯾﯾد واﮐﺳن اﯾﻣن و ﻣوﺛر را طﯽ ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺄﯾﯾد اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳن  COVID-19ﺗﻣﺎم آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ را اﻧﺟﺎم داده و ﺳﺎﯾر داروھﺎی دارای ﻣﺟوز را ﺑﺎ
رﻋﺎﯾت ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
واﮐﺳن ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯾم  Comirnatyﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط  Pfizer / BioNTechﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت .دارای
اﯾن اﺳت:
ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑﺎاﻟﯽ ھزاران ﻧﻔر آزﻣﺎﯾش ﺷده اﺳت
از ﻣﻌﯾﺎرھﺎی دﻗﯾﻖ اﯾﻣﻧﯽ ،ﮐﯾﻔﯾت و اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺑرﺧوردار ﺑوده و از ﺳوی ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﺗﺄﯾﯾد و ﻣﺟوز
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑرای اﯾرﻟﻧد ،ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده آژاﻧس داروﯾﯽ اروﭘﺎ ( )EMAاﺳت – ﻟطﻔﺂ ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  www.ema.europa.euﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳن ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ داروھﺎ ،واﮐﺳن ھﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣوارد ﺧﻔﯾف ﺗﺎ ﻣﺗوﺳط  ،ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﺳت و ھﻣﮫ ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﺎل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻧﻔر از ھر  10ﻧﻔر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد:
• اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﯽ
• ﺣﺳﺎﺳﯾت ،ﺗورم و  /ﯾﺎ ﻗرﻣزی در ﺑﺎزوی ﺧود در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن اﻧﺟﺎم ﺷده
• ﺳردرد
• درد ﻋﺿﺎﻟت
• درد ﻣﻔﺻل
• ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع  /اﺳﺗﻔراق
• ﺗب )دﻣﺎی  38درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر(
ﺑﮫ ﻧدرت ،اﻓراد در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن ﺗزرﯾﻖ ﺷده اﺳت ،دﭼﺎر ﺧﺎرش ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺗورم ﻏدد ﻟﻧﻔﺎوی ،و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧواﺑﯽ اﯾن
ﻋوارض در ﺑﯾش از  1ﻣورد از ھر  1000ﻧﻔر ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت.
ﻓﻠﺞ ﺑل ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﻣﯾﺎب اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾش از  1از  10000ﻧﻔر ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود .ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺟدی
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺟدی ،ﻣﺎﻧﻧد واﮐﻧش اﺳﺎﺳﯾت/آﻟرژﯾﮏ ﻧﮭﺎﯾت ﮐﻣﯾﺎب اﺳت ،ﺗﻘرﯾﺑﺂ از ھر  10000ﻧﻔر در  1ﻧﻔر
ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷود .واﮐﺳﻧﺎﺗور ﺷﻣﺎ ﺑرای درﻣﺎن واﮐﻧش ھﺎی اﺳﺎﺳﯾت ﺟدی ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯾﺎب آﻣوزش دﯾده اﺳت.
واﮐﺳﯾﻧﺎﺗور ﺷﻣﺎ ﺑرای درﻣﺎن واﮐﻧش ھﺎی اﺳﺎﺳﯾت ﺟدی ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯾﺎب آﻣوزش دﯾده ﺑﺎﺷد .واﮐﺳن  COVID-19ھﻣﺎن
آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ﺑررﺳﯽ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﺳﺎﯾر واﮐﺳن ھﺎی ﻣﺟﺎز را اﻧﺟﺎم داده اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل واﮐﺳن ﺟدﯾد اﺳت و اطﻼﻋﺎت ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣدت آن ﻣﺣدود اﺳت.
ھرﭼﮫ اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری در اﯾرﻟﻧد و ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ اﯾن واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد.
 HSEاﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ طور ﻣرﺗب در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺻورت ﻟزوم ،ﺑرﮔﭼﮫ ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ را
ﮐﮫ ﺑﺎ دوره اول ﯾﺎ دوم واﮐﺳن ﺑﮫ اﻓراد داده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺗب ﺑﻌد از واﮐﺳن
اﯾﺟﺎد ﺗب ﺑﻌد از واﮐﺳن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻣول اﺳت .ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن اﺗﻔﺎق در طﯽ دو روز  )48ﺳﺎﻋت( از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن ﻣﯽ اﻓﺗد و
طﯽ دو روز ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود.

ﻓن را

ﺑﻌد از دوره دوم واﮐﺳن ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺗب ﺧواھﯾد ﮐرد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول ﯾﺎ اﯾﺑوﭘروﻓﻦ را
طﺑﻖ دﺳﺗور روی ﺟﻌﺑﮫ ﯾﺎ ﺑروﺷور ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺧواھﺎن ﻣﺷﺎوره ﭘزﺷﮑﯽ ﺷوﯾد.

آﯾﺎ واﮐﺳن  COVID-19ﻣﯽ ﺗواﻧد  COVID-19ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد؟
ﻧﺧﯾر .واﮐﺳن  COVID-19ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد  COVID-19را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن ﺑﮫ
 COVID-19ﻣﺑﺗﺎل ﺷده ﺑﺎﺷﯾد و ﺗﺎ ﻗﺑل از اﻧﺗﺻﺎب واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻋﻼﺋم
ﻧﺷوﯾد.
اﮔر ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺗرک  COVID-19دارﯾد ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﯾد )در اﺗﺎق ﺧود ﺑﻣﺎﻧﯾد( و ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش راﯾﮕﺎن
ﺗرﺗﯾب دھﯾد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﯾد آﯾﺎ  COVID-19دارﯾد.
اﮔر ﺗب دارﯾد ﮐﮫ ﺑﯾش از دو روز ﺷروع ﺷده اﺳت ﺑﻌد از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از دو روز ،ﺑﺎﯾد ﺧود را ﻣﻧزوی ﮐﻧﯾد
و از ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺧواھﯾد آزﻣﺎﯾش  COVID-19را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗرﺗﯾب دھد.
اﮔر ﺑﻌد از دوره اول ﻋﻼﺋﻣﯽ دارﯾد ،ﺑﺎز ھم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دوره دوم دارﯾد .اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از دوره اول ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد،
اﻣﺎ داﺷﺗن دوره دوم ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣﺎﻓظت را در ﺑراﺑر وﯾروس ﺑرای ﺷﻣﺎ
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

آﯾﺎ اﻓرادی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد واﮐﺳن  COVID-19ﺑﮕﯾرﻧد؟
ﺑﻠﮫ .در ﺻورت داﺷﺗن ﻣوارد زﯾر ﻧﺑﺎﯾد واﮐﺳن  COVID-19را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣواد ﻣوﺟود در واﮐﺳن )ﻋﻼوه ﺑر  Polyethylene( Glycolواﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ
ﺷدﯾد داﺷﺗﮫ اﯾد .ﺑرای دﯾدن ﻟﯾﺳت ﻣواد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ،ﺑرﮔﮫ ای ه اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﺎر را ﻣرور ﮐﻧﯾد.
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوره ﻗﺑﻠﯽ واﮐﺳن واﮐﻧش اﺳﺎﺳﯾت ﺷدﯾد داﺷﺗﮫ اﯾد.
اﮔر واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ﻓوری ﺑﮫ ھر ﻧوع واﮐﺳن ﯾﺎ درﻣﺎن ﺗزرﯾﻘﯽ دﯾﮕری ﯾﺎ ﭘوﻟﯾﺳرﺑﯾټ  80داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد درﻣورد درﯾﺎﻓت واﮐﺳن
 COVID-19ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
اﮐﺛر اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت واﮐﺳن ﺑزﻧﻧد .ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ واﮐﺳن ﻣﯽ دھد ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ھر ﺳواﻟﯽ
ﮐﮫ در ﻗرار ﻣﺎﻟﻘﺎت ﺧود ﺑرای واﮐﺳن دارﯾد ﭘﺎﺳﺦ دھد.
آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺑرﮔﭼﮫ ﻣﺷﺎوره ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳواﺑﻖ واﮐﺳن ﮐﮫ ﻧﺎم و ﺗﻌداد دﺳﺗﮫ واﮐﺳﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗزرﯾﻖ ﺷده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد را ﺧواھﯾم داد.

در ﺻورت داﺷﺗن درﺟﮫ ﺣرارت ﺟﺳﻣﯽ ﺑﺎﻻ /ﺗب واﮐﺳن
 COVID-19ﺑﺎﯾد ﺗزرﯾﻖ ﺷود؟
ﻧﺧﯾر ،در ﺻورت داﺷﺗن ﺗب )دﻣﺎی ( 38ﺑﺎﯾد واﮐﺳن را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازﯾد
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر( ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺗری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ واﮐﺳن در ﺻورت ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﺷﯾردھﯽ اﯾﻣن اﺳت؟

ھﯾﭻ ﺷواھدی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ واﮐﺳن  COVID-19در ﺻورت ﺑﺎرداری اﯾﻣن ﻧﺑﺎﺷد.
اﯾن واﮐﺳن ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ﺑر روی زﻧﺎن ﺑﺎردار آزﻣﺎﯾش ﻧﺷده اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷواھد ﻣوﺟود در اﯾن زﻣﺎن ﻣﺣدود اﺳت.
اﮔر ﮐﺎرﻣﻧد ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﯾﺎ در ﮔروه ھﺎی در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﯾد و ﺑﺎردار ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﮔرﻓﺗن
واﮐﺳن  COVID-19ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص زﻧﺎن و زاﯾﻣﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ﺷﯾردھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد واﮐﺳن
 COVID-19را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﻣدت زﻣﺎن ﺗﺎﺛﯾر واﮐﺳن ﭼﻘدر اﺳت؟
ﭘس از ﻣﺻرف ھر دو دوره واﮐﺳن  ،COVID-19ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد اﯾﻣﻧﯽ ﺧواھﻧد داﺷت.
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ در ﺑراﺑر  COVID-19ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس از درﯾﺎﻓت دوره دوم 7 ،روز طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﻣوﺛرﯾت ان اﺷﮑﺎر ﺷود.
ﺣﺗﯽ اﮔر واﮐﺳن ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﺣﺗﻣﺎل ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن  COVID-19را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ واﮐﺳن در ھﻣﮫ اﻓراد ﻣوﺛر اﺳت؟
اﯾن واﮐﺳن روی اﻓراد  16ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ آزﻣﺎﯾش ﺷده اﺳت.
ﺷواھد ﻣوﺟوده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن واﮐﺳن از  %95اﻓرادی ﮐﮫ اﯾن واﮐﺳن را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﮔر ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ دارﯾد ،ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻣﺻرف واﮐﺳن وﺟود ﻧدارد اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب
ﻧﺑﺎﺷد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ را ﮔزارش ﮐﻧﯾم؟
ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ واﮐﺳن ھﺎ ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺷﮑوک را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻧظﯾم ﻣﺣﺻواﻟت ﺑﮭداﺷﺗﯽ()HPRA
ﮔزارش دھﯾد.
 HPRAﻣرﺟﻊ ﻧظﺎرﺗﯽ داروھﺎ ،وﺳﺎﯾل ﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺻواﻟت ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﺟﻣﮭوری اﯾرﻟﻧد اﺳتHPRA .
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻘش ﺧود در ﻧظﺎرت ﺑر اﯾﻣﻧﯽ داروھﺎ ،ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از طرﯾﻖ آن ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
ﺑﮭداﺷت ﯾﺎ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد واﮐﻧش ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺷﮑوک )ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ( ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ داروھﺎ و واﮐﺳن ھﺎ را ﮐﮫ در
اﯾرﻟﻧد رخ داده اﺳت ،ﮔزارش دھﻧد.
 HPRAﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻣر ﺑر اﺳﺗﻔﺎده اﯾﻣن و ﻣوﺛر آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺷدت ﮔزارش ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺷﮑوک
)ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ( ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ واﮐﺳن ھﺎی  COVID-19را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑرای ﮔزارش واﮐﻧش اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﮫ واﮐﺳن  ،COVID-19ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺳﺎﯾت  www.hpra.ie/reportﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮔزارش دھﻧد.
ھرﭼﮫ اطﻼﻋﺎت اﻟزم اﺳت اراﺋﮫ ﺷود و در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗﻌداد ﺑﺳﺗﮫ واﮐﺳن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد درج ﺷود HPRA .ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد در ﻣوارد ﺧﺎص ﻣﺷﺎوره ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ اراﺋﮫ دھد .اﻓراد درﻣورد ھرﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ

ﻣﺗﺧﺻص ﺑﮭداﺷت ﺧود )ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.

ﻣﺻوﻧﯾت ﭼﮫ ﻣدت از واﮐﺳن دوام ﻣﯽ آورد؟
ﻣﺎ ھﻧوز ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﻣﺻوﻧﯾت ﭼﮫ ﻣدت دوام ﺧواھد داﺷت.
آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ /ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﮐﺷف اﯾن ﻣوﺿوع اداﻣﮫ دارد.

وﻗﺗﯽ واﮐﺳن ﻣﯽ ﮔﯾرم ،آﯾﺎ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ  COVID-19را ﺑﮫ
دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﯽ ﮐﻧم؟
ﻣﺎ ھﻧوز ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود وﯾروس  COVID-19ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﻧﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎره ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس اداﻣﮫ دھﯾم.
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧﺎص ،ﺷﻣﺎ ھﻧوز ھم ﻧﯾﺎز دارﯾد:
• دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد )در ﺻورت اﻣﮑﺎن دو ﻣﺗر از دﯾﮕران ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد(
• از ﭘوﺷش ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
• ﻣرﺗﺑﺎ ً دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد
 ،HSEوزارت ﺑﮭداﺷت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود واﮐﺳن  COVID-19را وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود ،درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﻣﻣﻧون ﮐﮫ از
ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد

اطﺎﻟﻌﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑرﮔﭼﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﺧواﻧﯾد .اﯾن اراده روزی ﮐﮫ واﮐﺳن ﺧود را ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐردﯾد
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﺎپ ﺷده اﺳت ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را در ﺑرﮔﭼﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﻣﺎر
در  www.hse.ie/covid19vaccinePILﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﮭداﺷت ﻣﺎﻧﻧد ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ )ﭘزﺷﮏ( ،داروﺳﺎز و ﯾﺎ
ﺗﯾم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت  HSEﺑﮫ آدرس  www.hse.ie/covid19vaccineﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد،
و ﯾﺎ ﺑﺎ  HSEliveدر  1850 24 1850ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد واﮐﺳن ،COVID-19
از
ﺟﻣﻠﮫ ﻣطﺎﻟب در ﻗﺎﻟب ھﺎی دﯾﮕر و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ،ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد HSE.ie/covid19vaccinematerials

اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺟوﯾز اﯾﻣن واﮐﺳن و ﺛﺑت ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت اﻟزم ﺑرای ﻧظﺎرت و ﻣدﯾرﯾت واﮐﺳن HSE ،در ﺣﺎل ﭘردازش
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﭘردازش ﺷده ﺗوﺳط  HSEﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﮫ وﯾژه ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ
( )GDPRاﺳت ﮐﮫ از ﺳﺎل  2018ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده اﺳت.
ﭘردازش داده ھﺎی ﺷﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﻓﻘط ﺑرای ھدف ﺧﺎص ﺑرای ﻣدﯾرﯾت واﮐﺳن ھﺎ ﭘردازش ﻣﯽ
ﺷود.
اﺻل ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن داده ھﺎ اﻋﻣﺎل ﺷده اﺳت .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ،ﺗﻌﯾﯾن
وﻗت ﻣﺎﻟﻘﺎت ،ﺛﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ﻧظﺎرت ﺑر اﺛرات آن اﻟزم اﺳت ،در ﺣﺎل ﺛﺑت اﺳت.
ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﮐﮫ ﭘردازش ﻣﯽ ﺷوﻧد از ﺣﻘوق زﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺿوع داده ﺗﺣت GDPR
ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد.
• اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد )ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﻋﻧوان
“درﺧواﺳت دﺳﺗرﺳﯽ ﻣوﺿوع داده” ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود(.
• اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ای از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﺷﻣﺎ دارﯾم را درﯾﺎﻓت ﮐرده و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﭘردازش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .درﺧواﺳت اﺻﻼح اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ
ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻗرار دھﯾد.
• اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗص ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ را ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐرده اﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
درﺧواﺳت ﭘﺎک ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﻟﯾل
ﻣوﺟﮭﯽ ﺑرای اداﻣﮫ ﭘردازش ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد ،از ﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ را ﺣذف ﮐﻧﯾم .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻖ
دارﯾد از ﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻖ اﻋﺗراض ﺑﮫ ﭘردازش ،اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را ﺣذف ﯾﺎ
ﺣذف ﮐﻧﯾم.
• ﻋﺗراض ﺑﮫ ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ در دﺳﺗرس اﺳتwww.HSE.ie/eng :

ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺗوﺳط  HSEﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
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