
سازیایمن

.ها را در کانادا حفظ کرده استسازی بیش از هر اقدام بهداشتی دیگری، جان انسانسال اخیر، ایمن 50طی 

کند تا سیستم سازی کمک میایمن. باشند مهم استشود، برای تمام افراد در هر سنی که سازی، که واکسیناسیون نیز نامیده میایمن
با ایمن. شوند، به سرعت شناسایی کرده و از بین ببردهایی را که منجر به بیماری جدی یا مرگ میها و ویروسایمنی شما، باکتری

سازی ایمنروتین ها، در قالب برنامه بسیاری از واکسن. کنیدتان بلکه از دیگران نیز حفاظت میسازی، نه تنها از خود و خانواده
سازی مسافرت و دیگر سازی، ایمنایمنروتین برای اطالعات بیشتر درباره برنامه . شوندفرزندتان، به صورت رایگان ارائه می

 .زیر کلیک کنید های موارد، روی لینک

موضوعات ویژه

سازیایمنروتین برنامه 

 های سازی همچنین برای کودکان کالسایمن. یابدسالگی ادامه می 6تا  4شروع شده و تا سن  ماهگی 2از دوران کودکی سازی ایمن

سازی تکمیلی برای بزرگساالن، سالمندان و افراد در معرض ایمن. شودارائه می سازی در مدارس،، در قالب برنامه ایمن9و  6

 .شودریسک باال توصیه می

که داشته باشید لطفاً توجه )شوند اند به صورت رایگان به ساکنان بریتیش کلمبیا ارائه میهایی که در زیر فهرست شدهواکسن
ها، از جمله اینکه هر برای اطالعات بیشتر درباره هر یک از واکسن(. ها وجود داردهای خاصی در مورد برخی واکسنمحدودیت

های زیر کلیک ت واکسن به صورت رایگان هستند، روی لینکواکسن باید در چه سنی تزریق شود و چه افرادی واجد شرایط دریاف
برای ثبت وضعیت  دفترچه سالمت کودکاز توانید  شما می .سر بزنید سازی بریتیش کلمبیابرنامه زمانی ایمنکنید یا به لینک 

 .ی فرزندتان استفاده کنیدزسا ایمن

 مرغان واکسن آبله(واریسال( )HealthLinkBC File #44b) 
 سرفه، هپاتیت ب، فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوآنزا نوع واکسن دیفتری، کزاز، سیاهB (Hib-IPV-HB-DTaP )

)File #105 (HealthLinkBC  
 سرفه، فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوآنزا نوع واکسن دیفتری، کزاز، سیاهB (Hib-IPV-DTaP) (HealthLinkBC File 

#15b)

  واکسن هپاتیتA (HealthLinkBC File #33)  
  واکسن هپاتیتB (HealthLinkBC File #25a) 
  واکسن ویروس پاپیلوم انسانی(وی.پی.اچ( )HealthLinkBC File #101b) 
 شده عالواکسن آنفلوآنزای غیرف(HealthLinkBC File #12d) 
 واکسن سرخک، اوریون، سرخجه (MMR) ((HealthLinkBC File #14a 
  واریسالواکسن سرخک، اوریون، سرخجه و )MMRV )((HealthLinkBC File #14e
  مننگوکوک نوع ( ترکیبی)واکسن کونژوگهC (C-Men) ((HealthLinkBC File #23a
 ظرفیتی مننگوکوک های چهار واکسن(HealthLinkBC File #23b) 
  پنوموکوک ( ترکیبی)واکسن کونژوگهPCV 13) )((HealthLinkBC File #62a 
 ساکارید واکسن پنوموکوک پلی(HealthLinkBC File #62b) 
  واکسن روتاویروس(HealthLinkBC File #104) 
 واکسن کزاز و دیفتری (Td) ((HealthLinkBC File #18a 
 سرفه واکسن کزاز، دیفتری، سیاهTdap) )((HealthLinkBC File #18c 

https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthyfamiliesbc.ca/sites/hfbcprox-prod.health.gov.bc.ca/files/documents/child-health-passport_eng_2018_web.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile44b-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile105-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile15b-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile33-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile25a-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile101b-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile12d-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile14a-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile14e-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile23a-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile23b-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile62a-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile62b-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile104-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile18a-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile18c-Fa.pdf


 سازی فرزندتانایمن

با دریافت به موقع واکسن، فرزندتان می .های خود را به موقع دریافت کندواکسناو فرزندتان، مهم است که ایمن نگه داشتن برای 
کار کنید تا فرزندتان  باید چهاینکه ، برای آگاهی از مزایای واکسیناسیون. ها مصون بماندتواند در طول زندگی از بسیاری بیماری

 .های زیر کلیک کنیدسازی داشته باشد و موارد دیگر، روی لینکتجربه بهتری از ایمن

 سازی بهتر برای فرزندتان تجربه ایمن(HealthLinkBC File #50e) 
 های دوران کودکی ایمن هستند واکسن(HealthLinkBC File #50c) 
 سازی ده برای ایمنحس کننهای بیها و برچسبکرم(HealthLinkBC File #50h ) 
 های فرزندتان سیستم ایمنی و واکسن(HealthLinkBC File #50a ) 
 سازی فرزندتان مزایای ایمن(HealthLinkBC File #50b) 

 گزارش وضعیت واکسیناسیون

 
. دنیاب رسمیت می 2019 یجوال 1 خیمقررات از تار نیو ا هکرد دییتا را ونیناسیواکس تیوضع گزارش مقررات ایکلمب شیتیبر دولت

 یواحدها. دهند گزارش را کودکان نیا ونیناسیواکس تیوضع تا کند یم ملزم را مدرسه نیسن در کودکان یها میق ای نیوالدمقررات  نیا

 .کنند یم آغاز را مقررات نیا یاجرا سپتامبر از یعموم سالمت

 

دهد.این مقررات بخشی از  سازی را نشان می های قابل پیشگیری با واکسن در بریتیش کلمبیا، اهمیت ایمن موارد اخیر شیوع بیماری

 د.نآی سازی در بریتیش کلمبیا به شمار می برنامه دولت برای افزایش نرخ ایمن

 

 مقررات گزارش وضعیت واکسیناسیون 

 سازی در برابر آنفلوآنزاایمن

تواند جان این واکسن حتی می. است پیشگیری از بیماری تان وشما و خانواده واکسن آنفلوآنزا روشی ایمن و مؤثر برای حفظ سالمتی

برای اطالعات بیشتر درباره واکسن آنفلوآنزا، از جمله باورهای نادرست و حقایق مرتبط با آن، روی لینک. نجات دهدها را انسان
 .های زیر کلیک کنید

  درباره واکسن آنفلوآنزا حقایقی(HealthLinkBC File #12b) 
 شده واکسن آنفلوآنزای غیرفعال(HealthLinkBC File #12d) 
 باورهای نادرست و حقایق  :سازی در برابر آنفلوآنزاایمن(HealthLinkBC File #12c ) 
 شده را دریافت کنند لوآنزای غیرفعالچرا سالمندان باید واکسن آنف(HealthLinkBC File #12a ) 

 .سر بزنید فصل آنفلوآنزابرای اطالعات بیشتر درباره فصل آنفلوآنزا، به لینک 

 

 شده برای بزرگساالن در بریتیش کلمبیا های توصیه واکسن

که . لطفاً توجه داشته باشید های توصیه شده برای بزرگساالن در بریتیش کلمبیا، روی لینک زیر کلیک کنید برای مشاهده لیست واکسن
 ها وجود دارد. های خاصی برای بعضی از واکسن محدودیت

 
 هایی نیاز دارند؟ سازی بریتیش کلمبیا: بزرگساالن به چه واکسن ایمن 

 

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile50e-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile50c-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile50h-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile50a-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile50b-Fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/vaccination-status-reporting
https://www.healthlinkbc.ca/vaccination-status-reporting
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile12b-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile12b-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile12d-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile12c-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile12a-Fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/influenzafluseason-f.pdf
https://immunizebc.ca/adults


سازی مسافرتایمن

ای که به آن با توجه به منطقه. رو شوید که در کانادا شایع نیستهایی روبهکنید، ممکن است با بیماریاگر به خارج از کشور سفر می
های برای اطالعات بیشتر درباره واکسن. اند نیاز پیدا کنیدهایی که در زیر فهرست شدهواکسنکنید، ممکن است به یکی از سفر می

 . درمانی خود مشورت نمایید-های بهداشتیدهنده مراقبتهای زیر کلیک کنید یا با ارائهمسافرت، روی لینک

 های پزشکی برای مسافران توصیه(HealthLinkBC File #41a ) 
  واکسن آنسفالیت ژاپنی(kBC File #41hHealthLin) 
  پیشگیری از ماالریا(HealthLinkBC File #41f) 
  مسافران باردار(kBC File #41gHealthLin) 
 سازی مسافرت برای بزرگساالن ایمن(HealthLinkBC File #41c )

 تی اسهال مسافر(HealthLinkBC File #41e) 
  واکسن وبا و اسهال مسافرتی(HealthLinkBC File #41k) 
 ت با کودکان مسافر(HealthLinkBC File #41d) 
  واکسن حصبه(HealthLinkBC File #41j) 
 تب زرد  واکسن(HealthLinkBC File #41i) 

سازمان بهداشت سایت های مسافرت که باید در هنگام سفر به یک کشور خاص در نظر داشته باشید، به وببرای فهرستی از واکسن
سپس روی ، کنیدیا مقاصد مختلف را فیلتر کرده جستجو ور مورد نظر را در منوی کشویی توانید نام کش می .سر بزنید عمومی کانادا

 .ها دسترسی پیدا کنیدزبانه سالمت کلیک نمایید تا به توصیه

های مفیدسایتوب

(ImmunizeBC)سازی بریتیش کلمبیا ایمن

های بریتیش کلمبیا را بهبود داده و نرخ ابتال به بیماریکند تا سالمت ساکنان تالش می( ImmunizeBC)سازی بریتیش کلمبیا ایمن

سازی را در  اطالعات مورد نیاز درباره ایمن (ImmunizeBC)سازی بریتیش کلمبیا ایمن. قابل پیشگیری با واکسن را کاهش دهد

همچنین سعی دارد با فراهم کردن این طرح دهد.  قرار می درمانی -های بهداشتیدهندگان مراقبتارائهها و  اختیار افراد، خانواده
 . های زیر کلیک کنیدبرای اطالعات بیشتر، روی لینک. های بریتیش کلمبیا تسهیل نمایدسازی را برای خانوادهابزارها، ایمن

 سازی را از طریق پیامک دریافت کنیدهای ایمنیادآوری!
 جستجوی کلینیک آنفلوآنزا 
 جستجوی واحد سالمت عمومی 

(Immunize Canada)سازی کانادا ایمن

های قابل پیشگیری با سازی، بیماریافزایش آگاهی از مزایا و خطرات ایمنقصد دارد با ( Immunize Canada)سازی کانادا ایمن

امکان ذخیره اطالعات واکسن، ( ImmunizeCA)سازی کانادا اپلیکیشن ایمن. کن کندواکسن را در کانادا کنترل، حذف و ریشه

 . کندما فراهم میسازی، دریافت هشدارهای شیوع بیماری و موارد دیگر را برای شهای ایمنمدیریت نوبت

 سازی کانادا ایمن(Immunize Canada) 
 سازی کانادا اپلیکیشن ایمن(ImmunizeCA)

http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41a-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41h-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41f-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41g-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41c-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41e-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41k-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41d-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41j-Fa.pdf
http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/farsi/hfile41i-Fa.pdf
https://travel.gc.ca/travelling/advisories
https://travel.gc.ca/travelling/advisories
https://travel.gc.ca/travelling/advisories
https://immunizebc.ca/reminders
https://immunizebc.ca/clinics/flu
https://immunizebc.ca/clinics/flu
https://www.immunizebc.ca/finder
https://www.immunizebc.ca/finder
https://www.immunize.ca/
https://www.canimmunize.ca/en/home


، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfiles سی، از وبسایت بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده

دیدن کنید یا  .caHealthLinkBCwww.یر اضطراری، از وبسایت های بهداشتی غ زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1با شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

(PHAC)سازمان بهداشت عمومی کانادا 

های های مزمن و عفونی، آمادگی برای موقعیتبیماریاز مسئول ارتقای سالمت، پیشگیری ( PHAC)عمومی کانادا سازمان بهداشت 

سازی، روی شده به سواالت رایج درباره ایمنهای ارائهبرای پاسخ. ها استاورژانسی سالمت عمومی و رسیدگی به این موقعیت
 .زیر کلیک کنید لینک

 راهنمای والدین برای واکسیناسیون

2019 یجوال :آخرین بازبینی

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/parent-guide-vaccination.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/parent-guide-vaccination.html



