
همینکه معلومات جدید در مورد واکسین ها در دسترس قرار بگیرد، معلومات جدید به مردم داده خواهد شد. برای معلومات 
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ما همه در رابطه به واکسیناسیون سواالت خوبی داریم.

امکان دارد نوبت واکسین شدن خود را از دست 

دهم؟ 

...COVID-19 آیا واکسین

Dari

به من COVID-19 منتقل میکند؟   نخیر

واکسین های که در کانادا برایش مجوز داده شده است دارای ویروس 	 
زنده نیستند، لذا ناممکن است که از طریق واکسیناسیون به مرض 

مبتال شوید.

تست COVID-19 را مثبت میسازد؟   نخیر

تست COVID فقط برای این است که چیک کند یک شخص به ویروس 	 
آلوده و مریض شده و یا خیر.

دارای محصوالت سمی حیوانی یا انسانی است؟   نخیر 

هیچکدام از واکسین ها محصوالت خون، سیماب، املونیم، 	 
فورمالدیهاید، سلول های جنینی، یا دیگر محصوالت حیوانی ندارد.

اگر من بخواهم یک اوالد داشت باشم آیا خطر دارد؟   نخیر

هیچ مدارک در دست نیست که عوارض جانبی واکسین های COVID را 	 
بر باروری یا ناباروری نشان دهد، بطور مثال، واکسین ها باالی قابلیت 

گرفتن حمل یا رسیدن حاملگی الی وقتش کدام تاثیر ندارند. 
واکسین برای یک حامله یا مادر که به نوزاد شیر میدهد توصیه شده 	 

میتواند تا خطر مبتال شدن به COVID-19 را کاهش دهد و مصئونیت 
بیشتر داشته باشد. همراه با داکتر معالج خود مشوره کنید.

ردیابی میکند؟   نخیر

واکسین ها در بدن شما مایکروچیپ ها را رها نمی کنند. وقتیکه ما یکی 	 
از واکسین های COVID-19 را دریافت میکنیم، معلومات شخ�صی ما 

با ک�صی شریک نمی شود و ما ردیابی نمی شویم. واکسین تنها شامل مواد 
جذب شونده و منحل شونده در بدن است.

رایگان است؟   بلی  

برای دریافت واکسین هیچ نوع هزینه وجود ندارد. 	 
اگر برای گرفتن اپواینتمنت یا گرفتن واکسین از شما فیس 	 

یا پول تقاضا شود بدانید که تقلب است. 

سرتاسری و قابل دسترس به همه؟   بلی

داشتن کارت RAMQ یا بیمه صحت الزمی نیست. 	 
تنها نام و تاریخ تولد تانرا میخواهند.	 

اجباری است؟   نخیر

واکسیناسیون برای تمام نفوس باال تر از سن 16 سال 	 
 
ً
)سن حد اقل نظر به مطالعات فعلی قابل تغیر است( جدا

توصیه میشود.

آیا واکسین COVID-19 میتواند...

نخیر

وقتیکه نوبت واکسین شدن گروه افراد سن سال شما رسید، شما 
میتوانید وقت را برای خود تعیین کنید. از همان تاریخ شما واجد 

 شرایط دریافت نمودن واکسین هستید و میتوانید صرف نظر 
 از انتخاب وقت برای واکسین شدن، بعد از آن هم واکسین 

دریافت نمایید.



آیا واکسین های COVID-19 موثر است؟

آیا واکسیناسیون در مبارزه با وبا یا همه 
گیر موثر است؟

عوارض جانبی واکسین های COVID-19 چیست؟

برای محافظت شما در مقابل COVID-19، واکسیناسیون یکی از موثر ترین اقدامات است. این میتواند 
از مرض جلوگیری کند یا اختالطات جدی را محدود ساخته از مردن جلوگیری نماید. هر قدر بیشتر مردم 

واکسین شوند به همان اندازه امکان تکثیر ویروس کمتر میشود. مانند دیگر امراض با گذشت زمان این از 
بین میرود. 

در مجموع واکسین ها هفت امراض جدی را کنترول نموده اند: چیچک یا ابله، خناق، تیتانوس، تب 
زرد، سرفه سیاه، پولیو و سرخکان.

چهارده الی 28 روز بعد از اولین دوز واکسین برای یک شخص 
بیشتر از ٪80 شانس ایجاد معافیت در مقابل COVID-19 وجود 

دارد. دوز دوم برای ایجاد معافیت دراز مدت در مقابل ویروس 
توصیه شده است. با در نظر داشت سطح باالی محاظفت بعد از 
دوز اول، دولت پالن دارد دوز دوم را در ظرف 120 روز )چهار ماه( 

تطبیق نماید. 

در مقایسه به امکان عواقب مرگبار COVID-19، عوارض جانبی واکسین 
بسیار کوچک است. بعد از گرفتن واکسین شما ممکن در ساحه تزریق درد 

احساس کنید. شما همچنان امکان دارد تاثیرات ذیل را تجربه کنید:

احساس خستگی، تب یا لرزه	 

سر درد،  درد عضالت یا مفاصل	 

 بعد از 1 الی 2 روز از بین می رود.
ً
این عالیم خفیف الی معتدل عموما

باوجودیکه به سرعت تولید شد، آیا 
واکسین های COVID-19 بی خطر 

هستند؟ 

هیلت کانادا )Health Canada( همان پروتکل های سختگیرانه را که برای تمام واکسین ها دارد تعقیب نموده 
است. در حالیکه جهان با بحران COVID-19 مواجه است، جستجو کردن واکسین برای همه کشور ها به 
اولویت تبدیل شده است. هر مرحله که برای تولید، آزمایش و تایید واکسین ها الزم بود با کارایی بی سابقه 

انجام شده.

از آنوقت بدینسو ده ها ملیون انسان در سراسر جهان واکسین شده و هیچ تاثیرات جدی و مرگ مرتبط به 

واکسین ندارند.






