
 

 

 COVID-19واکسیناسیون 
ممکن است  ها یا خدمات در بریتیش کلمبیا نیازی به داشتن گواهی واکسیناسیون ندارید.برای دسترسی به کسب و کارها، برنامه

مدرک  دولت بریتیش کلمبیا:برای کسب اطالعات بیشتر به  المللی به مدرک واکسیناسیون نیاز داشته باشید.برای سفرهای بین 
  رجوع کنید. گواهی واکسیناسیون

 لطفاً از صفحات زیر بازدید نمایید:  COVID-19جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد واکسن های 

 mRNA 19-COVID (HealthLinkBC file #124a) یهاواکسن  •

 COVID (HealthLinkBC file #124b)-19 یروسیو ناقل یهاواکسن  •

 COVID  (HealthLinkBC file #124c)-19 نیپروتئ تیونیساب  واکسن •

 دریافت واکسن

   طراحی شده است. COVID-19برای نجات جان افراد و جلوگیری از گسترش  COVID-19سازی دولت بریتیش کلمبیا:طرح ایمن
برای اطالعات بیشتر، از جمله دریافت تزریق اول، دوم یا   مرحله بعدی این طرح بر محافظت پایدار از همه متمرکز است.

 سوم، به این صفحات مراجعه کنید: 

 دریافت واکسن :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •
 COVID-19های سازی و درمان واکسیناسیون، ایمن دولت بریتیش کلمبیا: •
 دریافت کنیم  COVID-19دولت بریتیش کلمبیا:چگونه واکسن  •

جهت کسب اطالعات به روز از جمله اطالعاتی در مورد اینکه آیا قرار مالقات الزم است یا آیا قرارهای حضوری یا بدون  

بازدید نمایید تا کلینیک های   را دریافت کنیم COVID-19چگونه واکسن  دولت بریتیش کلمبیا: نوبت در دسترس هستند، لطفاً از 

  را در حوزه اداره بهداشت خود بیابید. COVID-19واکسیناسیون 

 دوزهای یادآوری 

  کنند.کمک می COVID-19دوزهای یادآوری به تمدید محافظت شما در برابر عواقب وخیم 

ماه پس   6به ترتیب از  هانامه دعوت ساله و بزرگتر نیاز به دوزهای یادآوری مستمر دارند.  5برای محافظت کامل، تمام افراد 

 های باال رفتن ریسک، دوز یادآوری دریافت کنند. برای بیشتر افراد بهتر است که در دوره  شوند.از آخرین دوز شما ارسال می

پذیری را در  شود که بیشترین آسیب های دوز یادآوری پاییز در حال ارسال هستند و ابتدا برای کسانی فرستاده می نامهدعوت
 دارند:  COVID-19برابر 

 سالمندان  •
 افراد بومی  •
 افراد شدیداً آسیب پذیر به لحاظ بالینی  •
 های بهداشتی و درمانی کارکنان مراقبت  •

 ، شامل دوز یادآوری پاییز به اینجا مراجعه کنید:  COVID-19جهت کسب اطالعات بیشتر درباره دریافت دوز یادآوری 

 دریافت واکسن :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •
 :دریافت دوز یادآوریدولت بریتیش کلمبیا •

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/far/proof
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/far/proof
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124a-Fa_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124b-Fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124c-FA.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/far/immunization
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/far/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/far/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/far/booster


 COVID-19آموزان و واکسیناسیون کودکان، دانش 

  :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا برای کسب اطالعات بیشتر درباره واکسیناسیون کودکان و نوجوانان به اینجا مراجعه کنید:

  .برای کودکان  COVID-19های واکسن  ولت بریتیش کلمبیا: د و COVID-19کودکان و واکسیناسیون 

  های بهداشتی، مانند دریافت واکسن، رضایت دهند.توانند برای دریافت مراقبت، کودکان می قانون اطفالبر طبق 

 ساله   4ماهه تا  6رده سنی 

 اینجا مراجعه کنید: ساله به  4ماهه تا  6برای کسب اطالعات بیشتر درباره واکسیناسیون کودکان 

 ساله( 4ماهه تا  6)کودکان  COVID-19های واکسن : سازی بریتیش کلمبیاایمن  •

 های متداولساله( پرسش 4ماهه تا  6)کودکان  COVID-19های واکسن :  سازی بریتیش کلمبیاایمن  •

 سال  11تا  5رده سنی 

 ساله به اینجا مراجعه کنید:  11تا  5اطالعات بیشتر درباره واکسیناسیون کودکان برای کسب 

 سال  11تا  5برای کودکان بین  COVID-19اطالعات واکسن  :  سازی بریتیش کلمبیاایمن  •

 های متداول سال پرسش 11تا  5برای کودکان بین  COVID-19های : واکسن  سازی بریتیش کلمبیاایمن  •

 سال  17تا  12رده سنی 

 ساله به اینجا مراجعه کنید:  17تا  12برای کسب اطالعات بیشتر درباره واکسیناسیون کودکان 

 سال  17تا  12برای جوانان بین  COVID-19اطالعات واکسن  :  سازی بریتیش کلمبیاایمن  •

 های متداولپرسشسال  17تا  12بین  نوجوانانبرای  COVID-19های واکسن : سازی بریتیش کلمبیاایمن  •

 های بهداشتی، مانند دریافت واکسن، رضایت دهند.توانند برای دریافت مراقبت، کودکان می قانون اطفالبر طبق 

 شوند آموزانی که وارد بریتیش کلمبیا می دانش

 برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید: 

 واکسینه شده در خارج از بریتیش کلمبیا یا کانادا  :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •
 گواهی واکسیناسیون  دولت بریتیش کلمبیا: •

 پس از واکسیناسیون

 باید مراقبت کنید به آدرس برای کسب اطالعات بیشتر درباره مراحل پس از واکسیناسیون و مواردی که 

 مراجعه کنید. های پس از واکسیناسیونمراقبت :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •

 نکاتی درباره واکسن

تر درباره واکسن  برای کسب اطالعات بیش شود.توسط یک فرد می  COVID-19چند دلیل وجود دارد که مانع از دریافت واکسن 

COVID-19   برای افراد دارای وضعیت خاص سالمت، شامل حساسیت، بارداری و شیردهی، به صفحه 

 مراجعه کنید  نکاتی درباره واکسن  :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •

 

 ایمنی واکسن

 ها به مطالب زیر مراجعه کنید: برای کسب اطالعات بیشتر درباره روال تأیید و ایمنی واکسن

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/far/children
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile119-fa.pdf
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=384
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=383
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile119-fa.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof#students-youth
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/proof#students-youth
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev


یا واحد محلی بهداشت   www.HealthLinkBC.ca/healthfilesبه نشانی  HealthLinkBCهای پرونده اطالعات بیشتر دربارهبرای 

   www.HealthLinkBC.caطراری در بریتیش کلمبیا بهجهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراض عمومی خود رجوع کنید.

در صورت  تماس بگیرند. 7-1-1توانند با شماره افراد ناشنوا و کم شنوا می  )رایگان( تماس بگیرید. 8- 1-1 شمارهمراجعه کنید یا با 

 زبان موجود است.  130مات ترجمه به بیش از درخواست، خد

 ایمنی واکسن  :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •
 تأییدات و توسعه واکسن  :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •

 اثربخشی واکسن

 مطلب زیر مراجعه کنید: برای کسب اطالعات بیشتر درباره اثربخشی واکسن لطفاً به 

 گیری تأثیر و پوشش واکسیناسیون اندازه :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •

 سؤاالت در مورد واکسن 

 دارید، لطفاً به مطالب زیر مراجعه کنید:  COVID-19های اگر هر سؤال یا نگرانی درباره واکسن 

 COVID-19های رایج درباره پرسش :سازی بریتیش کلمبیاایمن  •
 COVID-19واکسن :مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا •

 
 

 2022سپتامبر  28آخرین بروزرسانی: 

مرکز کنترل بیماری بریتیش    از صفحات این منابع اقتباس شده است: COVID-19اطالعات ارائه شده در بروشور واکسیناسیون 

چگونه واکسن   دولت بریتیش کلمبیا: ،COVID-19های رایج درباره پرسش  :سازی بریتیش کلمبیاایمن ، :COVID-19واکسن کلمبیا:

19-COVID دریافت   مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا: و ،نکاتی درباره واکسنمرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا:  ،دریافت کنیم

 . 2022، تاریخ دسترسی به صفحات وب سپتامبر  واکسن

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=382
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine

