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 ۱۱جنوری ۲۰۲۱
خالصه:
•
•
•
•
•
•

دو واکسن کوید  ۱۹توسط وزارت صحت کانادا تأیید شده است  ،که عبارتند از ،واکسن
 P zerو واکسن .Moderna
هر دو واکسین از حانب مقامات صحی کانادا تأیید شده است .آنها آزمایش شده اند تا ایمن ،
موثر بوده و حیات را حفظ کنند.
این واکسن نه تنها از افراد واکسین شده بلکه از افراد اطراف آنها نیز محافظت می کند .چون
هرچه تعداد افراد در جامعه واکسین شوند  ،شیوع ویروس دشوارتر میگردد.
واکسن کوید  ۱۹برای همه افراد در بریتیش کلمبیا که واجد شرایط دریافت آن هستند رایگان
خواهد بود.
در حال حاضر به گروه خاصی از افراد توصیه نمی شود که واکسن دریافت کنند.
توزیع واکسن برنامه ریزی شده و در حال اجرا است .آن دسته افراد که در اولویت قرار دارند
از اکنون تا مارچ واکسین می شوند .قرار است جمعیت عمومی بعد از این دسته واکسین
میگردندد.

جزییات بیشتر:
 -۱امن بودن واکسین:
احساس نگرانی یا تردید در موارد جدید کامالً طبیعی است.
وزارت صحت کانادا برای اطمینان از بی خطر بودن واکسین ها  ،یک پروسه کامل برای تایید
دارد.
• افزایش منابع و همکاری باعث شد که واکسین ها به سرعت تولید شوند.
• واکسن های کوید  ۱۹در طیف وسیعی از افراد  ،از جمله بزرگساالن از در سنین متفاوت از
جمله بزرگساالن مسن  ،افراد با بیماری های مزمن و افرادی از دسته های مختلف نژادی
آزمایش شده است.
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• هنگامی که واکسن استفاده از واکسین شروع میگردد  ،ایمنی و اثربخشی آن به طور مداوم
کنترل می شود.
-۲عوارض جانبی و تناقضات
پس از دریافت واکسن ها  ،برخی از افراد عوارض جانبی کوتاه مدت  ،خفیف تا متوسط دارند.
• عوارض جانبی شامل:
 خستگی مالیم تا متوسط و در بعضی موارد لرزه درد یا تورم در محل تزریق سردرد یا جان درد• اینها همه عوارض جانبی طبیعی هستند و ممکن است مانند مواردی باشند که پس از تزریق
واکسن آنفوالنزا تجربه شده اند.
به افرادی که به هر ماده ای در واکسن حساسیت دارند توصیه می شود در این زمان واکسن
دریافت نکنند.
• توصیه می شود کسانی که واکنش آلرژیک به واکسن  ،دارو یا غذا دیگری دارند قبل از
واکسیناسیون با یک متخصص صحی صحبت کنند
کودکان  ،افراد باردار و افراد دارای نقص ایمنی.
• هیچ یک از واکسن ها برای استفاده در کودکان و افراد باردار مورد تایید نیست .در این زمان
توصیه نمی شود که آنها واکسین بزنند.
• به افرادی که دارای شرایط سالمتی خوبی ندارند  ،تحت درمان های خاص یا داروهای خاص
هستند  ،ممکن است در این زمان توصیه نشود که واکسن 1کوید  ۱۹را دریافت کنند.
• برای برخی از افراد این گروه ها  ،مزیت دریافت واکسین ممکن است بیش از خطر باشد.
توصیه می شود برای تصمیم گیری درباره واکسیناسیون با یک ارائه دهنده مراقبت های صحی
مسلکی صحبت کنید.
 -۳توزیع ونرخ واکسین:
وزرات صحت ترتیب واکسیناسیون برای افراد که در اولویت قرار داردند را می دهد .هیچ
اقدامی از طرف شما الزم نیست.

• از دسامبر سال  2020تا قبروری  ، 2021اولین گروه های واکسین شده شامل کارگران و
ساکنان مراقبت های طوالنی مدت یا اقامتگاه های مساعدت شده  ،کارکنان مراقبت های
صحی و جوامع بومی که در مناطق دورافتاده زیست دارند ،میباشد.
• از ماه فبروری تا مارچ  ،برنامه واکسیناسیون به ساملندان مبتنی بر جامعه ) ، (+85ساملندان
بومی )(+65و افراد مسن  ،افراد بدون خانه یا مقیم پناهگاه  ،مراکز اصالح ایالتی  ،بزرگساالن
در خانه های گروهی یا مراقبت های مسکونی صحت روانی ،دریافت کنندگان و کارکنان
حمایت های طوالنی مدت در خانه  ،کارکنان شفاخانه ،داکتران عمومی و متخصصان صحی و
سایر جوامع بومی گسترش می یابد.
به دنبال همه گروههای دارای اولویت  ،کلیه ساکنان  BCکه به آنها توصیه می شود واکسینه
شوند می توانند واکسن ها را دریافت کنند.
هرکسی که برای واکسن توصیه می شود تا پایان سال  2021واکسن دریافت خواهند کرد .از
طرف شما هیچ اقدامی الزم نیست.
واکسن کوید  ۱۹برای تمامی کسانی که توصیه شود رایگان خواهد بود.
-۴دستورالعمل ها وفرامینمقامات صحی ایالتی برای همه بدون توجه به اینکه این
واکسن را دریافت کرده اند یا نه  ،همچنان برقرار است.
ما هنوز درمورد نحوه پاسخ سیستم ایمنی بدن به کوید  ۱۹و مدت زمان ایمنی پس از تزریق
واکسن می آموزیم.
حتی اگر برخی از افراد به زودی واکسین دریافت می کنند  ،پیروی از دستورات صحی عمومی
همچنان مهم است.
• دستان تانرا مرتبا بشویید.
• حفظ فاصله اجتماعی را رعایت کنید.
• ماسک بپوشید.
• در صورتی که مریض هستیددر خانه بمانید.

