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برای بزرگساالن مسافرتیایمن سازی   
Travel Immunizations for Adults 

داریدد، حداقل شش تا هشت هفته قبل از مسافرت اگر قصد 

، کلینیک بهداشت همگانیهای سفر خود را با واحد سفربرنامه

این  بهداشتی خود در میان بگذارید. مراقبتگرمسافرتی یا 

موضوعی مهم است چرا که برای اثربخشی کامل برخی واکسنها 

ممکن است چند هفته زمان الزم باشد و برخی نیز ممکن است 

روستایی  یاگر در یک منطقه یک نوبت الزم باشند. بیش از

عرضه نمی شود، این موضوع اهمیت  کنید که واکسنمی زندگی

هزینه دارد و در  های مسافرتیواکسن تر ِبیش یابد.ای میویژه

از شما گرفته نیز اکثر موارد ممکن است حق ویزیت پزشک 

 شود.

 

تزریق کرده اید را به   گذشتههایی که در تمامی واکسن سوابق

ی مسافرتی را نگه ها. مدرک واکسنببریدکلینیک مسافرتی 

 همراه خود داشته باشید. دارید و در سفر

اگر قصد سفر داشته باشم، چه نوع ایمن سازی برای من الزم 
 است؟

به جایی که قرار است  ازی )واکسیناسیون( مورد نیاز شماایمن س

 یشیوهید در آنجا بمانید و خواهمی بروید، مدت زمانی که

حتماً از طریق مراقبتگر بهداشتی  بستگی دارد.شما مسافرت 

 همیشگی تان واکسیناسیون معمول خود را به روز کنید.

 

ولی هستند که برای های متداهای زیر جزء ایمن سازیواکسن

 شود.توصیه می مسافران بزرگسال

 

 کودکانفلج واکسن 
نت با ویروس است. مردم یک بیماری ناشی از عفو کودکانفلج 

مبتال به این بیماری شیدن آب آلوده به مدفوع، غذا یا نوبا خوردن 

 کودکانفلج  خواهید به مناطقی بروید که در آنشوند. اگر میمی

اید، وجود دارد و پیش از این در مقابل این بیماری واکسینه نشده

اید، دریافت نکرده کودکانج واکسن یادآور فل یک نوبت یا اگر

 غیرفعال کودکانواکسن فلج  یک نوبتممکن است الزم باشد که 

(IPV)  پرونده زیر را بیشتر،  آگاهیرا تزریق کنید. برای

 )IPV(.واکسن فلج کودکان File #13 HealthLinkBC :ببینید

 

 هپاتیت آواکسن 
اثر عفونت کبد با ویروس یک بیماری است که بر  هپاتیت آ

 خوردن غذا یا آب آشامیدنی آلوده با افرادشود. هپاتیت آ ایجاد می

از واکسن هپاتیت آ  نوبتشوند. یک میمبتال به این بیماری 

دوم  نوبتحفاظت کند. به خوبی از شما  تواند در کوتاه مدتمی

تمام برای حفاظت در  ی بعدبایست در مرحلهمی از این واکسن

واکسن ترکیبی هپاتیت آ و ب نیز  تزریق گردد. طول عمر

 ا ببینید:پرونده زیر ربیشتر،  آگاهیموجود است. برای 

 HealthLinkBC File #33واکسن هپاتیت آ. 

 

 حصبهواکسن تب 
ی است که به وسیله مهلکحصبه یک عفونت خطرناک و تب 

ذا و آب آشامیدنی با خوردن غ افرادشود. باکتری حصبه ایجاد می

 شوند.به این بیماری مبتال می به مدفوع آلوده

 

و ) از راه دهان(  خوراکی –دو نوع واکسن حصبه وجود دارد 

 کپسول است که در چندینبه صورت  خوراکیتزریقی. واکسن 

بار در کلینیک فقط یک  شود. واکسن تزریقیمنزل مصرف می

تر، پرونده زیر را گردد. برای اطالعات بیشمی تزریق مسافرتی

 .واکسن تیفوئید HealthLinkBC File #41j :ببینید

 

 و وبا واکسن اسهال مسافر
یجاد دو نوع باکتری مختلف، ا توسط اسهال مسافرتی و وبا

این  به  آلودهآب  نوشیدن با خوردن غذا و افراد د. نشومی

شوند. عفونت وبا اگر شدید باشد و درمان میدچار ها بیماری

به شکل مایع واکسن  اینفرد را تهدید کند.  زندگیتواند نشود، می

در خانه  کردن آن در آب مخلوط  چند نوبت با شود، وعرضه می

پرونده زیر را  بیشتر آگاهیگیرد. برای مورد استفاده قرار می

واکسن وبا و اسهال  HealthLinkBC File #41k :ببینید

 .مسافر

 

 آنفلوانزاواکسن 

 توسطکه  شودگفته مینت بینی، گلو و ریه عفویا فلو به  انزاولآنف

با سرفه، عطسه و تماس  انزاولآنف. شودایجاد می انزاولآنف ویروس

، به راحتی از شخصی به شخص دیگر چهره به چهرهنزدیک 

 به سفراگر قصد دارید که در فصل آنفوالنزا . شودمنتقل می

در فصل آنفوالنزا . شودتوصیه می بروید، تزریق این واکسن

جنوبی از  یهکرشمالی از نوامبر تا آوریل و در نیم یهکرنیم

سال  تمام طولآوریل تا اکتبر است و در مناطق گرمسیری، در 

 از این واکسن نوبتیک  معموالً . احتمال ابتال به آن وجود دارد

. شودمی از آن برای کودکان تجویز نوبتبرای بزرگساالن و دو 

 HealthLinkBCا ببینید: پرونده زیر ربیشتر،  آگاهیبرای 

File #12d  غیر فعال( فلو)واکسن آنفلوانزای. 
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، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان(  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  ealthLinkBC.cawww.Hهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم
 

 هپاتیت بواکسن 

ویروس  است که توسطعفونت کبد پاتیت ب یک بیماری ه

شود و با مقاربت جنسی محافظت نشده، هپاتیت ب ایجاد می

های در اثر فرآوردهاستفاده از سوزن مشترک یا در موارد نادر 

 شود.ایجاد می خونی آلوده

  

بیانجامد و همچنین علت تواند به آسیب دائمی کبد هپاتیت ب می

قصد دارید اگر  .تواند مرگبار باشدکه می کبد استاصلی سرطان 

که در آن هپاتیت ب شایع  بمانید کشوریکه شش ماه یا بیشتر در 

کنید که ممکن است در آن کشور ارتباط جنسی یا می یا فکر است

تماس خونی با ساکنان محلی داشته باشید، صرف نظر از مدت 

واکسن هپاتیت ب را تزریق کنید. این   شود کهاقامت، توصیه می

 مصرف نوبتدو یا سه  در واکسن به صورت یک سری

 آگاهیشود. واکسن ترکیبی هپاتیت آ و ب موجود است. برای می

HealthLinkBC File #25a ا ببینید:پرونده زیر ر بیشتر

 .واکسن هپاتیت ب

 

 ژاپنیآنسفالیت واکسن 
است که بر اثر  مرگبار  نسفالیت ژاپنی یک عفونت خطرناک وآ

گسترش های آلوده شود و از طریق نیش پشهمی ایجاد ویروس

برای  مسافرانی که قصد سفر این بیماری گاهی  . واکسنیابدمی

 توصیه برخی از کشورهای آسیایی را دارندبه مناطق روستایی 

ی یا با آمپول با دو نوبت در یک سریشود. این واکسن می

 آگاهیشود. برای تجویز می روز 28تا  7 زمانی یهفاصل

HealthLinkBC File #41h :دینیرا بب ریپرونده زبیشتر، 

 .واکسن آنسفالیت ژاپنی

 

 مننگوکوکیعفونت واکسن 
است که  مرگباریک عفونت خطرناک و  عفونت مننگوکوکی

با سرفه،  شود. این عفونتوکی ایجاد میباکتری مننگوک توسط

دیگر  فردبه  فردیاز چهره به چهره عطسه و تماس نزدیک 

همچنین وقتی افراد چیزهایی مانند غذا یا نوشیدنی شود. منتقل می

کنند، این عفونت از طریق می را به صورت اشتراکی استفاده

 شود.بزاق یا آب دهان منتقل می

 

مسافرانی که قرار است به جاهایی مسافرت کنند  به  این واکسن

خواهند با می های همه گیر در آن مناطق شایع است وکه بیماری

تماس نزدیک داشته باشند توصیه   ساکنان محلی آن مناطق

است تغییر کند ولی شود. مناطق شیوع این بیماری ممکن می

شود.  هایی از آفریقا و خاورمیانه میشامل بخش معموالً 

ده حد اقل روند، باید می مسافرانی که برای مراسم حج به مکه

 را دریافتااین واکسن  وز قبل از ورود به عربستان سعودیر

 :دینیرا بب ریپرونده زبیشتر،  آگاهیکنند. برای 

 HealthLinkBC File #23aو سی-واکسن توأم مننگوکوک 

 HealthLinkBC File #23bواکسن چهارُگنج مننگوکوکی . 

 

 هاریواکسن 
یروس وبیماری هاری یک عفونت مغزی است که در اثر انتقال 

شود. ایجاد می حیوان آلودهتوسط یا خراش گرفتن گاز  از راه

با هاری هستند و  همچنین  هبرای مسافرانی که در خطر مواجه

ناطق با خواهند یک ماه یا بیشتر در مبرای بازدیدکنندگانی که می

هایی از آمریکای التین، جنوب ثل بخشخطر باالی هاری، م

شود. شرق آسیا، هند و آفریقا بمانند، واکسیناسیون توصیه می

به بازی و دست زدن به حیوانات  کودکان به دلیل تمایلی که

شی یا ولگرد دارند، در معرض خطر ابتال به این بیماری وح

 :دینیرا بب ریپرونده ز بیشتر آگاهیهستند. برای 

 HealthLinkBC File #07a هاری. 

 

 تب زردواکسن 
است که با نیش  مرگبارتب زد یک بیماری ویروسی خطرناک و 

شود و در مناطق گرمسیری آفریقا و های آلوده منتقل میپشه

 آمریکای جنوبی و مرکزی وجود دارد.

 

شود و باید حداقل ده روز قبل این واکسن در یک نوبت تجویز می

. در کلینیک شوداز مسافرت به نواحی گرمسیری تزریق 

المللی  ی بیننامهمسافرتی، یک سند مهردار به نام گواهی

. این سند، یک شودبه شما داده می واکسیناسیون علیه تب زرد 

از الزام قانونی برای ورود به برخی  یک و است مدرک رسمی

را  ریپرونده زبیشتر،  آگاهیشود. برای کشورها محسوب می

 . واکسن تب زرد HealthLinkBC File #41i :دینیبب

 بیشتر آگاهی

اید در هنگام سفر به های  مسافرتی که بلیست واکسن برای دیدن

بهداشت نظر داشته باشید، به سازمان  در ییک کشور خاص

 کانادا رجوع کنید: همگانی

-https://travel.gc.ca/travelling/health

safety/vaccines. 
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