
اطالعات کووید ۱۹

که  آلبرتا  ساکنان  تمامی 
دریافت  واکسن  می توانند 
شوند.  واکسینه  باید  کنند 

متامی واکسن ها برای محافظت کامل نیازمند دو دوز هستند. 

می توانید دوز دوم خود را چهار هفته تا چهار ماه بعداز دریافت دوز 

اول دریافت کنید.

alberta.ca/covid19

چه کسانی نباید واکسینه شوند؟

•  کودکان زیر ۱۲ سال

 •  ساکنان آلربتا که دارای حساسیت حاد به 

   محتویات واکسن باشند

چه  کسانی باید واکسینه شود؟

 •  کودکانی که امسال به سن ۱۲ سالگی 

   می رسند

 •  ساکنان ۱۲ ساله و باالتر آلربتا شامل 

   بهبود یافتگان از کووید۱۹-
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alberta.ca/covid19

 نکاتی درمورد واکسیناسیون

واکسیناسیون بهرتین راه محافظت از خانواده و عزیزانتان نسبت به کووید۱۹- 

است. کسانی که واکسینه می شوند از محافظت برخوردار خواهند بود. هرچه تعداد 

بیشرتی از ما واکسینه شویم همگی رسیع تر می توانیم به کسانی که دوستشان داریم 

بپیوندیم.

برای گرفنت وقت قبلی:

•  به آدرس alberta.ca/vaccine مراجعه کنید

•  با ۸۱۱ متاس بگیرید یا با متخصص داروسازی خود مشاوره کنید

•  نیاز به انتقال دارید؟ با ۲۱۱ متاس بگیرید

دربارٔه واکسن

واکسن ازطریق ساخنت پادتن برای کمک به پیشگیری و 

مقابله با بیامری به تقویت دستگاه ایمنی ما می پردازد. ازآنجاکه کووید۱۹- 

ویروس جدیدی است هیچ کس از مصونیت موجود برخوردار نیست. مصونیت 

یافنت بسیار مطمنئ تر و مؤثرتر از ابتالست.

متامی واکسن های مورد تأیید از ایمنی و اثربخشی برخوردارند و مانع بیامری 

حاد می شوند.

هر سه واکسن )مدرنا، آسرتازنکا و فایزر( به بدن ما یاد می دهند که چگونه از 

ما درمقابل عفونت های آتی ناشی از ویروس عامل کووید۱۹- محافظت کند 

اما از سازوکارهای متفاوتی برای جلب توجه دستگاه ایمنی استفاده می کنند:

 •  مدرنا و فایزر از فناوری ام آران ای )mRNA( برای آموزش ساخت پروتئین 

    به منظور تحریک واکنش ایمنی و ساخت پادتن برای مقابله با ویروس 

   کووید۱۹- بهره می برند.

 •  آسرتازنکا از واکسن وکتور ویروسی که یک آدنوویروس مشرتک رسد بی رضر 

    است برای آموزش تشخیص و مقابله  با ویروس واقعی به دستگاه ایمنی 

   بهره می برد.

 •  هیچ یک از این واکسن ها حاوی ویروس کاملی که موجب بروز کووید۱۹- 

   شود نیست. 

اگر پرسشی درمورد واکسن و سالمت خود دارید با پزشکتان مشورت کنید.

نکات مفید

متامی واکسن های موردتأیید از پژوهش کافی برای اثبات بی خطر بودن 

برخوردار شده اند.

باتوجه  به همکاری جهانی، واکسن های کووید۱۹- به  رسعت و بدون ایجاد 

خطر برای ایمنی و پس از چند دهه پژوهش روی این فناوری های واکسن 

تولید شده اند. هریک از واکسن های موردتأیید دارای استانداردهای باالی 

ایمنی، کیفیت و اثربخشی از اداره بهداشت  کانادا هستند.

حتی جوانان و افراد سامل نیز باید واکسینه شوند.

همه ممکن است به بیامری کووید۱۹- حاد مبتال شوند و کارشان به بیامرستان 

یا بدتر از آن بینجامد. هزاران نفر از ساکنان آلربتا ازجمله بسیاری از جوانانی 

که قبالً از سالمت کافی برخوردار بودند جانشان را از دست داده اند. درضمن، 

هنگامی که جوانان و افراد سامل مصونیت پیدا می کنند متامی افراد جامعه از 

ایمنی بیشرتی برخوردار می شوند. توجه داشته باشید که هرچه زودتر همه 

واکسینه شویم زودتر می توانیم به زندگی عادی خودمان بازگردیم.

اگر به کووید۱۹- مبتال شده اید هم باید واکسن دریافت کنید.

شواهد اولیه حاکی از آن است که مصونیت پس  از ابتال به کووید۱۹- 

گاهی چندان ماندگار نیست و میزان قدرت آن نیز به محافظت ناشی از 

واکسیناسیون منی رسد. بنابراین حتی اگر قبالً مبتال به این ویروس شده باشید 

هم باید واکسینه شوید.

بهرتین واکسن هامن واکسن دردسرتس است.

متامی واکسن های موردتأیید مانع از بیامری حاد و مرگ می شوند. اگر همه 

در ارسع وقت واکسینه  شویم  دوباره  می توانیم رساغ  کارهایی که همیشه 

دوست داشتیم برویم.

ایجاد مصونیت زمان الزم دارد.

بدن شام برای ایجاد موارد دفاعی خود دست کم به دو هفته زمان نیاز دارد. 

درطی این زمان، امکان ابتال به کووید۱۹- وجود دارد. حتی پس از دریافت 

واکسن نیز باید از اصول راهنامی بهداشت عمومی موجود برای پیشگیری از 

اشاعه را رعایت کنید.

واکسن زدن به موقعیت شغلی شام خدشه ای وارد منی  کند

براساس قانون استانداردهای شغلی، کارکنان به  ازای هر وقت قبلی برای 

واکسیناسیون کووید۱۹- می توانند تا سه ساعت مرخصی باحقوق داشته 

باشند.
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