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 COVID-19ویروسی  ناقلهای واکسن
COVID-19 Viral Vector Vaccines

سال گذشته در کانادا بیش از هر اقدام بهداشتی  50واکسیناسیون در 
 دیگری جان افراد را نجات داده است.

 چیستند؟ COVID-19ویروسی  ناقلهای واکسن

)آسترازنکا و جانسن( موجب  COVID-19ویروسی  ناقلهای واکسن
 2ایمنی در برابر عفونت ناشی از کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 

(SARS-CoV-2می ) شوند که باعث بیماریCOVID-19 شود.می 
شود که در صورت بادی تولید میبا تزریق واکسن در بدن شما آنتی

 کند.مواجه با ویروس به شما در جلوگیری از بیمار شدن کمک می
ها را تأیید کرده ( این واکسنHealth Canadaسازمان بهداشت کانادا )

 است.

 چه افرادی باید واکسینه شوند؟

 اند.تر تأیید شدهساله و بزرگ 18ویروسی برای افراد  ناقل هایواکسن
اطالعات بیشتر از جمله چگونگی ثبت نام کردن برای تزریق واکسن در 

www.bccdc.ca/health-  موجود است: BCCDCسایت وب

-19-19/covid-conditions/covid-info/diseases

vaccine-a-vaccine/getting. 

اید یا احتماالً به این بیماری مبتال شده COVID-19اگر در گذشته به 
به این دلیل که ممکن است در  اید هنوز هم باید واکسینه شوید.مبتال شده

شود می COVID-19که موجب  های ویروسیو/یا سویه ویروسبرابر 
  ایمن نباشید و احتمال آلوده شدن و مریض شدن دوباره شما وجود دارد.

 چگونه است؟ هانحوه استفاده از واکسن

دوز  2)جانسن( یا  1ها به صورت تزریقی هستند و در واکسن
به برخی افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی  باشند.)آسترازنکا( موجود می

ها پاسخ ایمنی قوی به واکسن نداده باشد دارند چون ممکن است بدن آن
اطالعات مربوط  شود که یک دوز دیگر را نیز تزریق کنند.توصیه می

سایت ه افرادی که بهتر است یک دوز واکسن بیشتر تزریق کنند در وبب
 :دولت بریتیش کلمبیا موجود هستند

-www2.gov.bc.ca/gov/content/covid

translation/far/register/19. 

توانند اند میهای خود را کامل تزریق کردهافراد واجد شرایطی که واکسن
را تزریق کنند تا در برابر بیماری  COVID-19دوز تقویتی واکسن 

COVID-19 یک تری داشته باشندتر شوند و ایمنی طوالنی مدتقوی .
به  شود.به برخی افراد واجد شرایط داده می واکسندوم دوز تقویتی 

های که واجد شرایط دریافت دوز یادآوری هستند واکسنافرادی 
COVID-19 mRNA .برای اطالعات بیشتر درباره  ارائه خواهد شد

 :شرایط صالحیت اینجا را ببینید

-www2.gov.bc.ca/gov/content/covid

ranslation/far/boostert/19. 

توانید در برابر های پیشنهاد شده میبا تزریق تمامی دوزهای واکسن
COVID-19 .به بهترین شکل ایمن شوید 

برای  های تزریق شده را نزد خود نگه دارید.بهتر است که سوابق واکسن
  دریافت دوز بعدی واکسن، کارت واکسیناسیون را همراه خود بیاورید.

 تزریق واکسن چه کارهایی باید انجام دهم؟بعد از 

های بهداشت عمومی مثل بعد از تزریق واکسن، همچنان باید توصیه
گیری ها یا استفاده از مایع ضد عفونی کننده دست، فاصلهشستن دست

  فیزیکی و استفاده از ماسک را رعایت کنید.

 ها چه فوایدی دارند؟واکسن

برای محافظت از شما در برابر  بهترین روش COVID-19سازی ایمن
COVID-19  است که بیماری جدی و برخی اوقات کشنده محسوب

کننده اند که افراد دریافتنتایج آزمایشات بالینی نشان داده شود.می
درصد کمتر احتمال دارد که به  65های بردار ویروسی حدوداً واکسن

COVID-19 ری شدید )بستری مبتال شوند و تقریباً کامل در برابر بیما
)مدرنا  COVID-19 mRNAهای واکسن اند.شدن و مرگ( ایمن بوده

یید تأ COVID-19های تک( در مقایسه با سایر واکسنو فایزر بایون
شده برای استفاده در کانادا محافظت بهتری در برابر عفونت و بیماری 

جمله آنهائی سازی به محافظت از دیگران، منکنند. شما با ایمنایجاد می
 کنید.که قادر به دریافت واکسن نیستند کمک می

چه عوارض احتمالی ممکن است بعد از تزریق واکسن وجود داشته 
 باشند؟

خطرتر از ابتال به تزریق واکسن بسیار بی بسیار ایمن هستند.ها واکسن
COVID-19 .توانند ها حاوی ویروس زنده نیستند و نمیواکسن است

عوارض احتمالی به واکسن  شوند. COVID-19موجب ابتالی شما به 
در  شوند.شامل درد، قرمزی، ورم و خارش در محل تزریق واکسن می

روز یا بیشتر بعد از تزریق  8ممکن است  هابرخی افراد، این واکنش
دیگر عوارض ممکن است شامل خستگی، سر  واکسن مشاهده شوند.

های لنفاوی زیر درد، تب، لرزه، درد عضالنی یا مفاصل، ورم کردن گره
این عوارض خفیف هستند و معموالً با  .باشدبغل، حالت تهوع و استفراغ 

بعد از تزریق واکسن هر گونه  اگر روند.روز از بین می 2تا  1گذشت 
های کننده مراقبتارائهاند با شدهعالئمی دارید که موجب نگرانی شما 

تماس  8-1-1خود صحبت کنید یا برای دریافت توصیه با شماره  بهداشتی
 بگیرید.

ویروسی، ابتال به عوارض زیر که نادر  ناقلهای بعد از تزریق واکسن
  اند:هستند گزارش شده

 جدی خونی هایلخته گیریشکل: ترومبوسیتوپنی سندروم با ترومبوز 
 و مورد 1 نفر 50,000 بین از آسترازنکا واکسن اول دوز برای که

این  .است شده مشاهده مورد 1 نفر 600,000 بین از دوم دوز برای
مورد در هر  1داً نرخ برای دریافت دوز واکسن جانسن حدو

 دوز است 100000

 جلوگیری به که خونی هایسلول موقتی کاهش: ایمنی ترومبوسیتوپنی 
 هر بین در نفر 1 برای است ممکن و کنندمی کمک ریزیخون از

 بیفتد اتفاق نفر 10,000
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یا واحد محلی files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink به نشانی  HealthLinkBCهای پرونده اطالعات بیشتر دربارهبرای 

 8-1-1 رجوع کنید یا با شماره www.HealthLinkBC.caهای غیراضطراری در بریتیش کلمبیا به نشانی برای اطالعات و توصیه .بهداشت عمومی خود رجوع کنید
زبان در  130در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  .تماس بگیرید 7-1-1برای افراد ناشنوا و دارای مشکل شنوایی با شماره  .تماس بگیرید( رایگان)

 .دسترس هستند

 شدن فلج و ضعف موجب تواندمی که ایعارضه: باره–گیلن سندروم 
نفر  1نفر برای  100,000شود و ممکن است در هر  بدن عضالت

 اتفاق بیفتد

 واکسن تزریق از بعد که رگ در خون شدن لخته: رگیسیاه رومبوزت 
 1,000 در نفر 1 تا نفر 10,000 از نفر 1 برای است ممکن جانسن

 بیفتد اتفاق نفر

 HealthLinkBC Fileبه  سندروم رایبرای اطالعات بیشتر درباره 

 مراجعه کنید. سندروم رای #84

دقیقه ترک نکنید  15پس از تزریق هر گونه واکسن درمانگاه را به مدت 
ابتال به واکنش حساسیتی نفر احتمال  1میلیون نفر در  1زیرا از بین هر 

تواند این واکنش می دارای خطر جانی موسوم به آنافیالکسی وجود دارد.
ها خود گلو، زبان یا لببه صورت کهیر، مشکالت تنفسی یا ورم کردن 

های کننده مراقبتارائهدر صورت بروز این حساسیت،  را نشان دهد.
برای درمان  کند.شما آماده است تا این حساسیت را درمان بهداشتی 

ترین بخش آدرنالین( و انتقال به نزدیکنفرین )اورژانسی تزریق اپی
در صورتی که بعد از  بینی شده است.اورژانس به کمک آمبوالنس پیش

یا شماره  9-1-1خارج شدن از درمانگاه، عالئم در شما مشاهده شدند با 
 اضطراری محلی خود تماس بگیرید.

های جدی یا غیر را از واکنش خودهای بهداشتی اقبتکننده مرارائههمیشه 
  منتظره مطلع کنید.

  چه کسانی نباید واکسینه شوند؟

 کند نباید واکسن را دریافت کنید:اگر شرایط در مورد شما صدق می

 دارید که در  80سوربات واکنش جدی حساسیتی )آنافیالکسی( به پلی
این ماده همچنین در  ویروسی وجود دارد. ناقل هر دو واکسن

های ها و قرصهای ویتامینه، قرصمحصوالت پزشکی )مثل روغن
 رودضد سرطان( و لوازم آرایش به کار می

 سابقه سندروم نشت مویرگی دارید 

 ویروسی به ترومبوز  ناقلهای اگر بعد از تزریق یک دوز از واکسن
ال )لخته شدن خون( با ترومبوسیتوپنی )کم شدن پالکت خون( مبت

 ایدشده

آنافیالکسی داشتید یا  COVID-19اگر بعد از تزریق دوز قبلی واکسن 
به موردی ناشناخته آنافیالکسی داشتید با مسئول مراقبت بهداشتی خود 

 صحبت کنید.

 آیا در زمینه تزریق واکسن نکات دیگری نیز وجود دارند؟

های بهداشتی کننده مراقبتارائهبا در صورتی که شرایط زیر را دارید، 
 خود صحبت کنید:

  های بعد از تزریق دوز قبلی واکسنCOVID-19 mRNA  پزشک
تشخیص داده باشد که قلب شما التهاب کرده است )میوکاردیت و 

 پریکاردیت( و دلیل دیگری نیز برای این وضعیت وجود نداشته باشد

 ترومبوسیتوپنی یا ترومبوسیتوپنی رومبوز سینوس وریدی مغزی با ت به
 ایدناشی از هپارین مبتال شده

 سابقه ترومبوسیتوپنی ایمنی دارید 

 رگی زیادتر استریسک شما برای ابتال به ترومبوز سیاه 

  بعد از ابتال بهCOVID-19  به سندروم التهابی چند دستگاهی مبتال
 ایدشده

  عالئمCOVID-19 را دارید  

های معمولی شما جدیدی هستید که مانع انجام فعالیت اگر مبتال به بیماری
توان بین به کمک این امر می شود باید تا زمان بهبودی منتظر بمانید.می

 عوارض واکسن با بدتر شدن بیماری شما فرق گذاشت.

 چیست؟ COVID-19بیماری 

کند که دلیل ها عفونت میمجاری هوایی و شش COVID-19با ابتال به 
تواند می COVID-19عالئم  است. SARS-CoV-2کرونا آن ویروس 

خود را به صورت سرفه، تنگی نفس، طب، لرزه، خستگی و از دست 
در حالی که در برخی بیماران  دادن حس بویایی یا چشایی نشان دهند.

COVID-19 شوند یا عالئم تنها خفیف گونه عالئمی مشاهده نمیهیچ
شوند و جان خود را از دست  هستند، برخی افراد ممکن است بستری

های خاص مزمن که تر و افرادی که به عارضهدر افراد مسن دهند.
متوجه سالمتی هستند مثل دیابت، بیماری قلبی یا بیماری ریوی مبتال 

برخی افراد برای  تر است.هستند، احتمال ابتال به بیماری جدی متداول
نوز اطالعاتی درباره ه را دارند. COVID-19ها یا بیشتر عالئم هفته

  روی سالمتی افراد در دسترس نیستند. COVID-19اثرات بلند مدت 

 شود؟چگونه منتقل می COVID-19بیماری 

کند از طریق سرفه را ایجاد می COVID-19ویروسی که بیماری 
کردن، عطسه کردن، صحبت کردن و آواز خواندن از فردی به فرد 

تواند با لمس شی یا سطح ویروس می همچنین این شود.دیگری منتقل می
  ها، بینی یا دهان خود منتقل شود.حاوی ویروس و سپس لمس کردن چشم

به صفحه  COVID-19های برای کسب اطالعات بیشتر درباره واکسن
 به نشانی BCCDCمتعلق به  COVID-19های مخصوص واکسن

-conditions/covid-info/diseases-www.bccdc.ca/health

vaccine-19-covid/19 .رجوع کنید 

( Tylenol®مثل ) acetaminophenتوان از برای کاهش تب یا درد می
سال به دلیل  18افراد زیر  .استفاده کرد( Advil®مثل ) ibuprofenیا 

 .استفاده کنند( Aspirin®مثل ) ASAنباید از  سندروم رایاحتمال ابتال به 
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