
 

 

 COVID-19های واکسن
 تک، مدرنا، آسترازنکا/کوویدشیلد و جانسن )جانسون و جانسون(، بیونفایزر

 

  

،  30 روزآمد  2021سپتامبر  

 COVID-19خطرات 

19-COVID که  دارد  احتمال تر بیش دارند، ایزمینه بیماری که  کسان    و  تر مسن افراد  گذارد. یم اثر  ها ریه روی تر بیش که  است ویرویس عفونت یک 

،خست احساس شامل است ممکن تر بلندمدت عالیم برساند.  آسیب مغز  یا  قلب ها،ریه به تواند یم آن شوند.  بیمار  COVID-19 نتیجه در 
ی

 مشکل گ

 باشد.  عضالن   دردهای و  تمرکز  واریدش تنفیس،

 

19-COVID ش  سهولت به توانند یم ا هسویه بعض   دهد. یم ادامه جدید  هایسویه به تغیب   به همچنان   کنند.   تر بیمار  را  مردم و  یابند  گسبر

 

 کنندیم کار   چطور  ها واکسن

کنند. سه واکسن تاییدشده محافظت یم COVID-19بسازد که از ما در برابر ویروس هانی بادیآنتر گویند که به بدن ما یم COVID-19های واکسن
 COVID-19ها حاوی ویروس در کانادا نیاز به تزریق دو دوز دارند. فقط واکسن جنسن )جانسون اند جانسون( به یک دوز نیاز دارد. این واکسن

 شوند.  COVID-19توانند منجر به ابتالی ما به نیستند و نیم

 واکسن مزایای

 که بچه شب  یم سال و باالتر از جمله 18تا  12موردتایید در کانادا ویژه افراد  COVID-19های واکسن
 و سالمندان  دهند،افراد سالمندان، کسان 

عالوه، آنها در مقابل کنند. بهو انتشار آن کمک یم COVID-19ها از مردم در مقابل ابتال به . این واکسنهمه کسان  است که مشکل پزشگ دارند 

هانی  محافظت کامل در واکسن کشد که محافظت ایجاد شود. کنند. بعد از تزریق واکسن، دو هفته طول یممحافظت یم COVID-19بیماری جدی 

 شود. هفته بعد از دوز دوم ایجاد یم 1-2که نیاز به دو دوز دارند، 

 

رای افراد دارای عالوه، آنها بای مثل مشکالت قلتر و ریوی، دیابت یا فشار خون باال ایمن هستند. بهراد دارای بیماری زمینهها برای افهمه واکسن

 مشکل خودایمت  یا سیستم ایمت  ضعیف نایسی از بیماری یا درمان ایمن هستند، اما ممکن است واکسن در این افراد به همان خونر کار نکند. 

 

مهم است که تدابب  بهداشت عمویم را رعایت کنید تا افراد مبتال شوید.  COVID-19وجود دارد که شما بعد از واکسیناسیون، به  احتمال اندیک

، هیچ اطالعانر درباره مدت محافظت واکسن از ما وجود ندارد. ممکن است در آینده به یک دوز یادآور تری واکسینه شوند. بیش در حال حاض 

 نیاز باشد. 

 هاآلرژی و  واکسن یاتمحتو 

(، نمک یوتیک یا آلومینوم بمرغ، ژالتی   )خوک(، گلوتن، التکس، مواد نگهدارنده، آنتر ، شکر و بافر است. آنها حاوی تخمواکسن حاوی لیپید)چرنر

، دارونی یا زیست محییط داشته باشید. نادر است. واکسن COVID-19های نیستند. آلرژی به واکسن  اگر شما آلرژی غذانی
ها ایمن هستند، حتر

 کننده خدمات مراقبت خود صحبت کنید. رسبات حساسیت دارید، ابتدا با تامی   اتیلن گلیکول، ترومتامی   یا پیلاگر به پیل

 

 موقت هستند. اگر مشکل تنفیس دارید یا کهب  زده یا های های آلرژی شدید )آنافالکیس( نادر است. واکنشواکنش
ً
آلرژی قابل درمان و معموال

 صورت و گلوی شما متورم شده است، درخواست مراقبت پزشگ کنید. 

  

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/02/8d59-Fact-Sheet_Novel-Coronavirus.pdf
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COVID-19 Vaccines Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen  

 اتخطر  و  جانتر  عوارض

،
ً
  و  هستند  متوسط تا  کم  عوارض تر بیش . دارد  جانتر  عوارض افراد، درصد  20 تقریبا

ً
، کشند. یم طول روز  سه تا  یک معموال

ً
 جانتر  عوارض معموال

  دارد.  کارانی   شما  ایمت   سیستم ترغیب در  واکسن که  است معت   این به

 

  از:  عبارتند  متداول جانتر  عوارض

 

 ،تزریق محل در  ورم یا  خارش درد، قرمزی    عضالن   درد 

 تب   مفاصل درد 

 رسدرد  لرز 

 احساس  
ی

 استفراغ و/یا  تهوع  خستگ

 پریکاردیت:  و  میوکاردیت

 هستند. بلق مختلف هایبخش در التهاب نوعی پریکاردیت و میوکاردیت  

 است. واکسن دریافت از بعد جوانان و نوجوانان در گزارش کمی تعداد پایش حال در کانادا عمومی بهداشت اداره

 شدند. درمان استراحت و دارو با و بوده ملایم ابتلا موارد تربیش

 د.کنی دریافت پزشکی مراقبت داشتید، قلب تپش یا نفت تنگی سینه، قفسه درد واکسیناسیون، از بعد اگر  

 است. خطرات از تربیش آن مزایای زیرا شودمی توصیه واکسن دریافت همچنان 

ازنکا، ویرویس وکتور  هایواکسن تزریق از  بعد  نادر  جانتر  عوارض  جنسن( کوویدشیلد،  )آسبر

 مشکل دچار واکسیناسیون، از بعد روز 28 تا 4 اگر باشد. مربوط یویروس وکتور نوع هایواکسن به که نادر شدن لخته 

 شددی یپوست لک یا کبودی یا دید تاری یا شونده بدتر یا جدید درد( )دل شکمی درد پا، ورم یا سینه قفسه درد تنفسی،

 .کنید درمانی مراقبت درخواست واکسن(، تزریق محل از )غیر

 

بهداشت عمومی علایم . بگوییدکننده خود روز از بین نرود، به تامین 3اگر واکنش جدی به واکسن داشته باشید یا واکنش بعد از 

 ها همچنان امن هستند.کند که واکسنجانبی را پیگیری کرده و اطمینان حاصل می

 

 بیندازید تاخب   به را  واکسیناسیون

  19 عالیم یا  تب اگر-COVID ،شوید.  بهبر  واکسن دریافت از  قبل تا  بمانید  منتظر  دارید 

  19 به مبتال  فرد  با  چون کنید   ایزوله را  خود  که  است شده گفته  شما  به اگر-COVID  دیگری روز  برای را  خود  نوبت لطفا  بودید، تماس در 

 کنید.   ریزیبرنامه دوباره  خود، ایزوله دوره پایان از  بعد 

 کنید  مشورت درمان   مراقبت کنندهتامی    یک با 

  اگر:  کنید،  صحبت آلرژی متخصص یا  درمان   مراقبت کنندهتامی    یک با  واکسن، دریافت از  قبل

 



  را  ود خ داروی و  واکسیناسیون زمان بخواهید  است ممکن -کندیم ضعیف را  شما  بدن ایمت   سیستم که  کنید یم مرصف داروهانی 

 کنید.   هماهنگ

 19 واکسن اول دوز  دریافت از  بعد  ساعت چهار  ظرف-COVID ،داشتید.  آلرژی واکنش خود 

 دارید واکسن محتویات به شدید  هایآلرژی 

 دهید ادامه دیگران و  خود  از  محافظت به

 صورت در  خانه در  ماندن و  ماسک پوشیدن ایع،ماجت فاصله مثل عمویم بهداشت تدابب   رعایت شوند، واکسینه مردم از  زیادی تعداد  که  وقتر  تا 

  کند. یم کمک  آن کنندهنگران هایگونه  و  COVID-19 برابر  در  شما  از  تظمحاف به ،بیماری

 

 کنید.   بازدید  toronto.ca/COVID19 یا  کرده  صحبت خود  درمان   خدمات کننده  تامی    با  تر: بیش اطالعات دریافت برای

 

 . COVID-19 هایواکسن از  استفاده به مربوط هایتوصیه سازی. ایمن مشورنر  میل کمیته منابع: 

 

http://www.toronto.ca/covid19



