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وزارت صحت 

19-کوویدورقھ معلوماتی واکسین 
2021، 1اپریل  - 5.0نسخھ 

ــوره  ــھ مش ــد و بمنظــور ارای ــھ مینمای ــدماتی را ارای ــرف معلومــات مق ــذا ص ــند ھ ــای س ــا معالجــھ و ھ ــخیص و ی طبــی، تش
 یا ھم فراھم نمودن مشوره ھای حقوقی، تھیھ نشده است. 

کانادا منظور شده است:   تذیل توسط اداره صح  19-کوویدتا بھ حال، استفاده از واکسین ھای 
-واکســین کوویــد، اســترازنکا 19-واکســین کوویــد، مادرنــا 19-واکســین کوویــد ،بایونتــک-فــایزر 19-واکســین کوویــد

ــیلد 19 ــدو  کوویشـ ــین کوویـ ــن 19-واکسـ ــین  .جانسـ ــورد واکسـ ــات در مـ ــدمعلومـ ــوع  19-کوویـ ــننـ ــد از  جانسـ ــھ بعـ آنکـ
ــھ  ــادا آنتھی ــرای کان ــامی منظــور شــد ب ــند اضــافھ خواھــد شــد. تم ــن س ــدواکســین ھــای ، در ای ــتفاده  19-کووی ــرای اس ــھ ب ک

کانــادا (ھیلــد کانــادا)  تتوســط اداره صــح صــحی  عــالیدر کانــادا منظــور شــده اســت، بــا در نظرداشــت معیــار ھــای 
ــھ  ــورد ارزیــابی قــرار گرفت ــا ادامــھ خواھــد  تاســت. اداره صــح م ــامی انــواع واکســین ھ ــادا نظــارت خویشــرا از تم کان

 داد تا از موثریت و مصوونیت آنھا اطمینان حاصل گردد.  
ــرفتن واکســین ــل از گ ــھ قب ــد ک ــان حاصــل نمایی ــد و اطمین ــت بخوانی ــھ دق ــاتی ھــذا را ب ــھ معلوم ــاً ورق ــواالت لطف ــامی س ، تم

 پاسخ داده شود.   ،یا فراھم کننده خدمات مراقبت ھای صحی فامیلیشما توسط داکتر 

؟چیست 19-کووید
بـــرای  19-کوویــدبمیــان مـــی آیــد.  (SARS-CoV-2)عفونــت ایســت کـــھ توســط ویــروس جدیـــد کرونــا  19- کوویــد

ــال  ــمبر س ــا در دس ــتین ب ــر در سراســر  2019نخس ــھ گی ــروس ھم ــک وی ــث ی ــون بحی ــان تــا کن ــد و از آن زم ــایی ش شناس
ــت.  ــده اسـ ــش شـ ــا پخـ ــددنیـ ــھ، آواز  19-کوویـ ــرفھ، عطسـ ــق سـ ــر از طریـ ــخص دیگـ ــھ شـ ــاب بـ ــخص مصـ ــدتاً از شـ عمـ

ــیم ــتھ باش ــاد داش ــھ ی ــت ب ــم اس ــد. مھ ــی یاب ــال م ــیدن، انتق ــس کش ــردن و نف ــدن، صــحبت ک ــی  خوان ــخاص مصــاب حت ــھ اش ک
ــدون داشــتن عالیــم، میتواننــد  ــرفھ، کوتــاھی نفــس، تــب، احســاس  19-کوویــدعالیــم را پخــش کننــد.  عفونــتب شــامل س

ــروس ھیچگونــھ  ــھ وی ــاب ب ــی افــراد مص ــد. بعض ــایی میباش ــھ و بوی ــت دادن حــس ذایق ــتگی و از دس ــدن، خس ــردی در ب س
 عالیم نمیداشتھ باشند، در حالیکھ عالیم در بین سایر افراد خفیف و شدید بوده میتواند.  

 حفاظت کند؟ 19-کووید چگونھ میتواند شما را در مقابل 19-کوویدواکسین 

ــا  ــا سیســـتم حفـــاظتی بـــدن مـ ــھ شـــبیھ عفونـــت میباشـــد تـ تمـــامی واکســـین ھـــا حـــالتی را در بـــدن بـــھ وجـــود مـــی آورد کـ
ــورتیکھ شــما در آینــده بــا ویــروس  ــی در برابــر عفونــت را بمیــان آورد. لــذا، در ص ــاموزد کــھ چگونــھ حفاظــت طبیع بی

ــد ــت طبیعــی قــدرت روبــر میشــوید، ھمــین  19-کووی ــاد شــده اســت، حفاظ از مــریض شــدن شــما کــھ در بــدن شــما ایج
 .  نمیشود 19-کوویدواکسین باعث مبتال شدن شما بھ جلوگیری میکند. 

ــرد  ــوه عملکـ ــورد نحـ ــتر در مـ ــات بیشـ ــین معلومـ ــت واکسـ ــدو حفاظـ ــی  19-کوویـ ــفحات انترنیتـ  Publicرا روی صـ
19 Vaccines-Health Ontario’s (PHO) COVID وWhat You Need to Know About 
19 Vaccine-COVID ــان  Based Vaccines.-19 Vaccines: Viral Vector-COVIDو ھمچنــ

 بدست آورده میتوانید.  

https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
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ــامی واکســین ھــای  ــدتم ــت در برابــر امــراض  19-کووی ــده اســت، بــرای حفاظ ــتفاده در کانــادا منظــور ش کــھ بــرای اس
در مطالعـــات امراضـــی کــھ در البراتـــوار ھـــا تثبیـــت شــده اســـت، مـــوثر میباشـــد. ھمچنـــان دارای اعــراض و عالیـــم و 

ــا  ــین ھـ ــامی واکسـ ــد، تمـ ــین را دریافـــت نمودنـ ــان ھـــردو دوز واکسـ ــھ در آن مریضـ ــرای بـــزرگ کـ حفاظـــت در برابـــر بـ
موثریـــت امــراض دارای اعـــراض و عالیــم و امراضـــی کــھ در البراتـــوار ھـــا تثبیــت شـــده اســت، مـــوثر واقــع شـــدند. 

ــایزرفیصــــد بــــرای واکســــین  90روز بعــــد از گــــرفتن دوز اول و قبــــل از گــــرفتن دوز دوم تخمینــــاً  14واکســــین   -فــ
ــک ــد 80و و  بایونتـ ــین فیصـ ــرای واکسـ ــا بـ ــتر از  مادرنـ ــوع  70و بیشـ ــین نـ ــرای واکسـ ــد بـ ــیلدفیصـ  استرازنیکا/کوویشـ

ــر  ــت دراز مــدت در براب ــردو دوز واکســین را بگیریــد. حفاظ ــا شــما ھ ــت. مھــم اســت ت ــت شــده اس الــی  19-کوویــدتثبی
ــد از گــرفتن  ــأمین ،دوز دوم واکســینبع ــرای اســتفاده در کانــادا منظــور نمیگــردد.  ت ــین ھــایی کــھ ب تمــامی انــواع واکس

   ت از سطح بلند مؤثریت برخوردار بوده و از بستری شدن در شفاخانھ جلوگیری میکند.شده اس

کی ھا میتوانند واکسین را بدست بیاورند؟
تمام افراد واجد شرایط واکسین و ھمچنان افراد دارای اولویت باید تمامی دوره ھای واکسین را تکمیل کنند.  

ــدواکســـین  • ــنین  بایونتـــک -فـــایزرنـــوع  19-کوویـ ــال حاضـــر بـــرای سـ ــده  16در حـ و بزرگتـــر از آن منظـــور گردیـ
 است. 

ز آن منظور گردیده است.و بزرگتر ا 18در حال حاضر برای سنین  مادرنانوع  19-کوویدواکسین  •
ــین  • ــدواکســـ ــرای ســـــنین  COVISHIELDو  AstraZenecaنـــــوع  19-کوویـــ ــال حاضـــــر بـــ و  18در حـــ

میکنــد کـــھ  ســفارشدر حـــال حاضــر، کمیتــھ ملــی مشـــورتی واکسیناســیون  بزرگتــر از آن منظــور گردیــده اســت.
ــین  ــدواکســ ــوع   19-کوویــ ــر  COVISHIELDو  AstraZenecنــ ــراد زیــ ــرای افــ ــد بــ ــق  55بایــ ــال تطبیــ ســ

نگردد.  

 19-پـــالن واکسیناســیون کوویـــداگــر میخواھیــد در مـــورد واجــدیت شـــرایط خــویش بـــرای گــرفتن واکســین بدانیـــد، بــھ 
 مراجعھ کنید. اونتاریو

ا مطلع سازید:قبل از گرفتن واکسین، مسوولین مرکز تطبیق واکسین ردر حاالت ذیل 
دارید. 19-کوویدمریض ھستید یا عالیم اگر  •
و یــا واکســـین دیگـــری حساســـیت  19-کوویـــدو یـــا ھرگونـــھ ترکیبــات واکســـین  19-کوویـــدقـــبالً بـــا واکســین اگــر  •

.داشتید
.حساسیت یا الرجی داریداگر  •
.حاملھ ھستید یا ممکن حاملھ شوید و یا اگر بھ طفل خویش شیر میدھیداگر  •
ــده و یـــا اگـــر حالـــت درصـــورتیکھ  • ــما غیرفعـــال شـ ــا ایمنـــی بـــدن شـ ــتم دفـــاعی یـ ــا معالجـــھ سیسـ بعلـــت مریضـــی یـ

.خودایمنی (آتوایمیون) در شما تشخیص گردیده است
بعـــد از گــرفتن واکســـین در گذشــتھ و یـــا بعـــد از عمــل جراحـــی ضــعف کـــرده باشــید  و یـــا اگـــر از درصــورتیکھ  •

ــد تــا  ــاید از شــما بخواھ ــد، مــثالً ش ــما را کمــک کن ــحی میتوانــد ش ــت ھــای ص ــد. کارمنــد مراقب ــوزن ھــراس داری س
ھنگام گرفتن واکسین دراز بکشید تا از احساس ضعفیت جلوگیری شود.  

ــر خــونریزی داریــد و یــا ا • ــی را میگیریــد کــھ اگ ــون تــاثیر دارد. ایــن معلومــات  رویدویــھ ی میتوانــد لختــھ شــدن خ
کارمنــد مراقبــت ھــای صــحی را کمــک کنــد تــا از خــونریزی کــھ از اســتفاده ســوزن بمیــان مــی آیــد، جلــوگیری 

نماید.  
) گرفتھ اید.  19-کوویدروز گذشتھ واکسین دیگری را (بدون واکسین  14در مدت اگر  •

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
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ــودی  ــند رھنم ــژهس ــای وی ــدی ھ ــراد دارای نیازمن ــرای اف ــین ب ــات واکس ــد  سفارش ــات مزی ــیرده و معلوم ــای ش ــرای خانمھ ب
ــراد ــھ، اف ــیت حامل ــراض دارای حساس ــا معالجــھ ام ــابر اخــتالالت و ی ــا آنانیکــھ بن ــون) و ی ــو ایمی ــی خــودی (آت ، سیســتم ایمن

ــر ناشــی از  ــطح خط ــھ س ــانی ک ــرای نوجوان ــان ب ــرار دارد و ھمچن ــت ق ــان تحــت مراقب ــدن ش ــت ب ــا معافی ــی ی ــتم ایمن سیس
ــد ــر  19-کووی ــد. اگ ــھ مینمای ــت، ارای ــد اس ــی بلن ــان خیل ــین ش ــھ  نظــردر ب ــودن صــحی  وضــعیتب ــورد مناســب ب ــان، در م ت

  واکسین سوال دارید، با داکتر خویش تماس بگیرید.  

؟کی باید گرفتن این واکسین را بھ تعویق بیاندازد
) را دریافت نموده اند.  19-کوویدروز گذشتھ واکسین دیگر (بجز ار واکسین  14افرادیکھ در  •
افــراد دارای عالیــم مریضــی شــدید. ایــن دســتھ از افــراد بایــد الــی برطــرف شــدن کامــل عالیــم مریضــی منتظــر  •

بمانند تا از یکجا شدن عوارض ناشی از مریضی با عوارض جانبی واکسین، جلوگیری شود.  
ــم  • ــدافـــراد دارای عالیـ ــال 19-کوویـ ــد. بمنظـــور کـــاھش خطـــر انتقـ ــھ ، 19-کوویـ ــتھ افـــراد بـ ــیدن ایـــن دسـ ــین رسـ حـ

ــوده  ــروی نم ــھ پی ــحت عام ــدامات موجــود ص ــا از اق ــد ت ــد ش ــدایت داده خواھ ــا ھ ــھ آنھ ــین، ب ــق واکس مرکز/محــل تطبی
و بھ اجرای معاینات حاضر شوند.  

ــدۀ  • ــد ش ــا تأیی ــکوک ی ــت مش ــابر عفون ــھ بن ــان  ک ــکار و پنھ ــم آش ــراض و عالی ــراد دارای اع ــداف ــاس  19-کووی ــا تم و ی
ــا شــخص مصــاب ــھ  ب ــدب ــین  19-کووی ــک واکس ــھ کلینی ــھ ب ــد از مراجع ــده بای ــزوای خــودی داده ش ــدایت ان ــان ھ برایش

خودداری نموده و الی ختم مدت انزوای خودی، منتظر بمانند.  

واکسین چگونھ تطبیق میشود؟
ــا  ــت شــما ب ــق میگــردد. والی ــی) تزری ــھ داخــل عضــلھ ماھیچــھ ی ــازو (ب ــاالیی ب ــمت ب ــتفاده از ســوزن در قس ــا اس واکســین ب

ــیونپیــــروی از  ــی مشــــورتی واکسیناســ ــھ ملــ ــانی دوز دوم  )NACI( سفارشــــات کمیتــ ــلھ زمــ ــا فاصــ ــر دارد تــ در نظــ
ــوع  ــای ن ــین ھ ــایزرواکس ــک -ف ــا ,بایونت ــیلدو   مادرن ــی  استرازنیکا/کوویش ــرفتن دوز اول، ال ــد از گ ــد  4را بع ــاه تمدی م

نماید.  

ــین نـــوع  • مـــاه بعـــد از گـــرفتن دوز  4 بایونتـــک -فـــایزرفاصـــلھ زمـــانی ســـفارش شـــده بـــرای گـــرفتن دوز دوم واکسـ
اول میباشد.  

ماه بعد از گرفتن دوز اول میباشد.   4 مادرنافاصلھ زمانی سفارش شده برای گرفتن دوز دوم واکسین نوع  •
ــلھ زـمـ  • ــوع فاص ــرفتن دوز دوم واکســین ن ــده بــرای گ ــیلدانی ســفارش ش ــد از گــرفتن  4  اســترازنیکا و کوویش مــاه بع

دوز اول میباشد. 

ــین  ــانیکھ واکسـ ــدکسـ ــوع  19-کوویـ ــان نـ ــی ھمـ ــد (یعنـ ــین را بگیرنـ ــین واکسـ ــرای دوز اول و دوم عـ ــد بـ ــد بایـ را میگیرنـ
ــثالً ھـــا واکســـین را کـــھ در دوز اول گرفتـــھ انـــد بایـــد در دوز دوم نیـــز بگیرنـــد). انـــواع مختلـــف واکســـین  ، mRNA(مـ

viral vector ــد ــث ) بای ــھ ـشـ بحی ــر گرفت ــاوت در نظ ــاوت و از نــوع متف ــای متف ــین ھ ــدنو وند واکس ــین سلســلھ  بای در ع
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاده شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوند. از آنھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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در ترکیب واکسین چی موجود است؟

ــمول  ــن ترکیبـــات بشـ ــا ایـ ــراد ممکـــن بـ ــد زیـــرا بعضـــی از افـ ــھ دقـــت مـــرور نماییـ ــا فھرســـت فـــوق را بـ ــم اســـت تـ مھـ
polyethylene glycol (PEG) و polysorbate 80 و یــــا tromethamine   حساســــیت داشـــــتھ

ــی نــادر اســت.  ــند. بــاآنھم، واقعــات الرجــی یــا حساســیت خیل در محصــوالت  Polyethylene glycol (PEG)باش
طبــی، محصــوالت معالجــھ تکــالیف روده یــا کولونوســکوپی، ادویــھ ھــای ضــد قبضــیت، شــربت ھــای ســرفھ، لــوازم 

ــد ــای جل ــریم ھ ــش، ک ــات آرای ــان عملی ــد و در جری ــھ روی جل ــی ک ــوالت طب ــریم ، محص ــود، ک ــتفاده میش ــی اس ــای جراح ھ
نیــز میتوانــد در مــواد غــذایی و  Polyethylene glycolدنــدان، لینــز چشــم و محلــول لینــز چشــم، موجــود میباشــد. 

ــا حساســیت از  ــھ الرجــی ی ــن نیســت ک ــوز روش ــا ھن ــدا شــود، ام ــا پی ــن نوشــابھ ھ ــی ای ــا بوجــود م ــواد غــذایی و نوشــابھ ھ م
ــا خیـــر.  ــد یـ ــد در ترک Polysorbate 80آیـ ــا و مـــواد ضـ ــت ھـ ــا، تابلیـ ــامین ھـ ــای ویتـ ــثالً روغـــن ھـ ــی (مـ یبـــات طبـ

و /استرازنیکامادرنابایونتک -فایزرترکیبات
کوویشیلد

غیر قابل  ناقل ویروسی • mRNA • mRNA •طبی
 (ChAd)تعویض

غیرطبی

 ALC-0315 •چربی ھا
• ALC-0159 – a 

polyethylene 
glycol (PEG) 

• 1,2-Distearoyl-
sn-glycero-3-

phosphocholine 
(DSPC) 

کولسترول •

• 1,2-distearoyl-
sn-glycero-3-

phosphocholine 
(DSPC) 

کولسترول •
• PEG2000 DMG 

SM-102 

• Disodium 
edetate 

dihydrate 
(EDTA) 

ایتانول •
• L‐Histidine 
• L‐Histidine 

hydrochloride 
monohydrate 

• Polysorbate 80 
 Dibasic sodium •نمک ھا

phosphate 
dihydrate 

• Monobasic 
potassium 
phosphate 

• Potassium 
chloride 

• Sodium chloride 

• Acetic acid 
• Sodium acetate 

trihydrate 
• Tromethamine 
• Tromethamine 

hydrochloride 

• Magnesium 
chloride 

hexahydrate 
• Sodium chloride 

سوکروز •سوکروز •سوکروز •شکر

آب مقطر یا آب  •
پیچکاری

آب مقطر یا آب  •
پیچکاری

آب مقطر یا آب •
پیچکاری
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ــس  ــاختن عکـ ــھ در بھترسـ ــت کـ ــوادی اسـ ــارت از مـ عبـ Tromethamine .ــود ــدا میشـ ــش، پیـ ــوازم آرایـ ــرطان) و لـ سـ
ھای اعضای داخلی بدن یا اکسری ھا و ھمچنان ادویھ جاتی کھ از راه دھن گرفتھ میشود، استفاده میشود.  

واکسین چیست؟عوارض جانبی 
، ماننــد تمـــامی واکســـین ھــای دیگـــر میتوانـــد عــوارض جـــانبی داشـــتھ باشــد. گرچـــھ تمـــامی 19-کوویـــدواکســین ھـــای 

افــراد عــوارض جــانبی ایــن واکســین ھــا را تجربــھ نمیکننــد، امــا از قــول کســانیکھ تجربــھ نمــوده انــد، ایــن عــوارض 
گــزارش شــده اســت  19-کوویــدفتن واکســین . معمــولترین عــوارض جــانبی کــھ بعــد از گــراســتجــانبی خیلــی خفیــف 

ــل،  ــالت، درد مفاصـ ــردردی، درد عضـ ــتگی، سـ ــین، خسـ ــق واکسـ ــھ تطبیـ ــی در ناحیـ ــده گـ ــا پندیـ ــرخی یـ ــامل درد، سـ شـ
احساس سردی و تب خفیف میباشد.  

نشــان میدھـــد کـــھ عــوارض جـــانبی شـــدید کــھ تـــا بـــھ حـــال  19-کوویـــدمطالعــات جـــاری روی واکســـین ھــای موجـــود 
اســـت. افرادیکــھ طـــی ایـــن مطالعــات واکســـین شــده انـــد، بصــورت دوامـــدار تحـــت  لـــی نــادرخیگــزارش شـــده اســت، 

   نظارت صورت گیرد.نظارت قرار دارند تا از عوارض جانبی دراز مدت در آنھا 

ــل  ــیت در مقاب ــدید حساس ــنش ش ــا واک ــد ت ــوردار ان ــای الزم برخ ــی ھ ــاده گ ــین از آم ــق واکس ــای تطبی ــک ھ ــدان کلینی کارمن
کارمنـــد صــحی را از ھرگونـــھ عـــوارض جـــانبی ، 19-کوویـــدواکســین را مھـــار نماینـــد. حـــین گــرفتن دوز دوم واکســـین 

کھ بعد از گرفتن دوز اول تجربھ نموده اید، مطلع سازید.  

بــا واقعـــات بســیار کـــم لختــھ شــدن خـــون ارتبــاط داشـــتھ  استرازنیکا/کوویشــیلدلــی نـــادر، واکســین نـــوع در حــاالت خی
ــام ــت را بنــــ ــن حالــــ ــران ایــــ ــت. داکتــــ  vaccine-induced prothrombotic immune“اســــ

”thrombocytopenia(VIPIT)  :ــھ دارد ــون دو جنبـ ــای خـ ــدن ھـ ــھ شـ ــد. ایـــن لختـ ــاد میکننـ ــی  4یـ ــد  20الـ روز بعـ
ــد  ــھ کمــک میکنن ــت ھــا (حجــرات بســیار کوچــک خــون ک ــایین پلتیلی ــا ســطح پ ــور از گــرفتن واکســین رخ میدھــد، و ب بمنظ

ــف  ــدنمتوق ــان  ش ــون را بمی ــای کوچــک خ ــره ھ ــونریزی، گ ــد). آخ ــین  (VIPIT)ورن ــھ در ب ــت ک ــادر اس ــی ن ــاھراً خیل ظ
ــر  ــر  125,000ھ ــر و  1نف ــی در نف ــر  1حت ــون نف ــن  1میلی ــر س ــان زی ــین زن ــت در ب ــن حال ــد. ای ــر رخ میدھ ــال  55نف س

VIPIT Following AstraZeneca COVID- 19بیشــتر معمــول اســت. بــرای معلومــات بیشــتر، لطفــاً بــھ 
Vaccination   .مراجعھ کنید

فوایــد واکســین نــوع ایــن حالــت را مــورد بررســی قــرار داده و بــھ ایــن نتیجــھ رســیده اســت کــھ  اداره صــحت کانــادا
ــیلد ــد،  استرازنیکا/کوویشـ ــھ فوایـ ــھ بـ ــر آن در مقایسـ ــوده و خطـ ــتر بـ ــا بیشـ ــروس کرونـ ــادا از ویـ ــردم کانـ ــت مـ در حفاظـ

ــت.  ــول اس ــر معم ــک ام ــاالن، ی ــین کھنس ــتاً در ب ــون، خاص ــدن خ ــھ ش ــت. لخت ــاچیز اس ــی ن ــدخیل ــھ  19-کووی ــا لخت ــود ب خ
بــرای افرادیکــھ در گذشـــتھ لختــھ شـــدن  19-کوویـــدھــای نمــودن خــون بســـتگی دارد، بنــابراین تمــامی انـــواع واکســین 

خــون را تجربـــھ نمـــوده، و یـــا آنانیکـــھ ســوابق فـــامیلی لختـــھ شـــدن خـــون دارنــد، و ھمچنـــان افرادیکـــھ از ادویـــھ جـــات 
رقیق ساختن خون استفاده میکنند، سفارش میگردد.  

چھ وقت باید با داکتر فامیلی خویش تماس بگیرم؟
ــانبی را تجر ــوارض ج ــر ع ــد از چنــد اگ ــانبی بع ــن عــوارض ج ــاھراً ای ــما شــده و ظ ــویش ش ــث تش ــد کــھ باع ــوده ای بــھ نم

روز از بین نرفتھ، با داکتر فامیلی خویش تماس گرفتھ و یا بھ یکی از مراکز صحی مراجعھ نمایید.  

_______

https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-confirms-that-the-benefits-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-continue-to-outweigh-the-risks-for-use-in-canada.html


6 | P a g e

ــین،  ،شـــدید ذیـــل عالیـــمدرصـــورت بـــروز یکـــی از  ــد از گـــرفتن واکسـ ــعبھ در ظـــرف ســـھ روز بعـ ــرین شـ ــھ نزدیکتـ بـ
:، تماس بگیرید 911عاجل مراجعھ نموده و یا بھ شماره 

خارش جلد •
پندیده گی صورت یا دھن •
کوتاھی نفس   •
رنگ پریده گی و خواب آلوده گی شدید   •
درجھ سانتی گرید) 40تب بلند (باالتر از  •
گرفتگی یا تکان بدن   •
سایر عالیم شدید (مانند بی حسی، خواب رفتگی و سوزن سوزن شدن جلد) •

را گرفتــھ ایــد و بعــد از گــرفتن واکســین، یکــی از عالیــم ذیلــرا داریــد،  استرازنیکا/کوویشــیلداگــر شــما واکســین نــوع 
تر بھ یکی از مراکز صحی مراجعھ کنید:دلطفاً ھرچھ زو

کوتاھی نفس •
درد فقس سینھ   •
پندیده گی یا احساس سردی در بازو یا پا   •
درد دوامدار بطن   •
سردرد شدید کھ درحال بدتر شدن باشد و یا خیره شدن دید چشم   •
چندین نقطھ کوچک کبود روی جلد، نقطھ ھای سرخ یا گالبی و یا آبلھ ھای خونی زیر پوست•

ــدید، بــھ  ــا گــزارش دادن ھرگونــھ عکــس العمــل ش ــما ھمچنــان میتوانیــد بــرای ســوال و ی  شــعبھ محلــی صــحت عامــھش
 مراجعھ نمایید.  

چھ زمانی باید برگردم؟واکسین برای گرفتن دوز دوم 
ــداگـــر ایـــن دوز اول واکســـین  ــد بـــرای گـــرفتن دوز دوم طبـــق  19-کوویـ ــدایتشـــما اســـت، بایـ ــا مرکـــز  ھـ کلینیـــک و یـ

ــین  ــھ نماییـــدنمـــود، کـــھ دوز اول را بـــرای شـــما تطبیـــق تطبیـــق واکسـ ــین را مراجعـ ــا شـــما دو دوز واکسـ ــم اســـت تـ . مھـ
میگـــردد. زمانیکـــھ بـــرای دریافـــت الـــی بعـــد از گـــرفتن دوز دوم، تــأمین ن 19-کوویــدبگیریــد زیـــرا حفاظـــت در مقابـــل 

ــد.  ــود بیاوری ــا خ ــز ب ــرا نی ــین خویش ــارت واکس ــد، ک ــی آیی ــین م ــین را دوز دوم واکس ــا دوز دوم واکس ــت ت ــم اس ــیار مھ بس
 بگیرید، حتی اگر بعد از گرفتن دوز اول عوارض جانبی را تجربھ نموده اید.  

برای سوال در این زمینھ با کی تماس بگیرم؟ 
ــد، ل ــد، صــحبت اگــر ســوال داری ــرای شــما تطبیــق مینمای ــھ واکســین را ب ــا ھــم شخصــی ک ــر فــامیلی خــویش و ی ــا داکت ــاً ب طف

کنید.  

https://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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