
  

آنچھ    درباره    ی    واکسن    ھای    کووید  -١٩   باید    بدانید      
جانواری     ٢۶,    ٢٠٢١  

                                                           
                                                                 

         

  

  

  

         
                                                           

                                                                        

                   
                                                                       

            

                                                                    
     

                                                                           
                           

                  
                                                                    

                                                                               
      

                                                                         
                                                                    

                                                             

                     
                                                 

                                                                              
                         

  

  

  

  

  

  

  

زا شرازگ نیلوا گربهرازگ نیا .دش دھاوخ ھئارا اداناک رد نکاس نالاسگرزب ی ھمھ ھب تایھن رد ٩١-دیووک یاھ نسکاو ِ 
 دیناوتب ات تسا امش ھب اھ نسکاو نیا ھب عجار هدشدأییت و ححیص یکشزپ تاعالطا ی ھائرا شفدھ ھک تسا یا ھعومجم
 .دیریگب ھناھاگآ یمیمصت

 یدیلک یاھ ماغیپ
 .تسا زاین دروم زود 2.دنک یم کمک ٩١-دیووک ھب التبا ربارب رد امش زا تظافح ھب ٩١-دیووک نسکاو ●

 .دنیآ یم باسح ھب رثؤم رایسب و رطخیب و دنا ھتفرگ رارق ھعلاطم دروم هدرستگ روط ھب فلتخم عماوج رد ٩١-دیووک یاھ نسکاو ●

 ؟مینک هدافتسا ٩١-دیووک نسکاو زا ارچ
نسکاو زا لافطا جلف و زازک ،کخرس دننام هدنشُک رادرگیاو یاھ یرامبی رابرب رد دوخ زا تظافح یارب ھک تسا اھ لاس ناھج مدرم● ِِ 

 .دنا هدرک هدافتسا اھ

 یداع یگدنز ھب ام ی ھمھ تشگزاب یارب و ٩١-دیووک ھب التبا ربارب رد دوخ زا تظفاحم یارب شور نریرتؤثم ٩١-دیووک نسکاو ●
 .تسا

 نیب سوریو عویش فقوت زا یمھم شخب ،دارفا نایم ھلصاف رمت 2 لقادح ظفح و اھ تسد نتسش ،کسام زا هدافتسا رانک رد نسکاو نای ●
 .دیآ یم باسح ھب نام عماوج و اھ هداوناخ

 ؟دنک یم لمع ھنوگچ نسکاو نیا
 .دننک یم کمک یرامیب ھب التبا زا یریگولج رد امش ھب لوا ی ھلھو رد ھکلب دکنن یمن ھجلاعم ار امش اھ نسکاو ●

 سوریو اب دناوتب نات ندب ،دیتفرگ رارق نآ ضرعم رد عقوم رھ ات تسا یلکش ھچ ٩١-دیووک سوریو ھک دھد یم دای امش ندب ھب نسکاو ●
 .دنک هزرابم

 ،لکشخیم یاھ نیئتورپ ات دھد یم ماجنا نات ندب ھب (“mRNA”) ییاھ لمعلا روتسد ی ھئارا قیرط زا ار راک نیا ٩١-دیووک نسکاو ●
 ندب ینمیا متسیس سپس .دنوش یمن امش یضیرم ثعاب اھ نوتیئرپ نای .دکن دلیوت ،درناد رارق انورک سوریو یور رد ھک یایھآن داننم
 .دنک هزرابم تنوفع اب دش نات ندب دراو هدنیآ رد یعقاو سوریو ھچنانچ ات دکن یم دلیوت یایھ ندتاپ امش

 ؟دنتسھ رثؤم دح ھچ ات اھ نسکاو
 .انردُم طسوت یرگید و کِتنویب/ر ِزیاف طسوت یکی ؛تسا هدش ھضرع اداناک رد نسکاو ود نالا ات●

 رد اھ نآ .دنیآ یم باسح ھب رثؤم یدایز ّدح ات زود ود تفایرد زا سپ ٩١-دیووک یرامیب ھب التبا زا یریگولج رد نسکاو ود رھ ●
 .دنا هدش ھتخانش رثؤم %۵٩ یملع عیسو تاقیقحت



  

  
                  

                                                                 
                                                                               

                                                                             
                                                                         

                                                                            
                                                                            

            

                              

                          

                                                            
                                                            

               

 
   

 
   

  

  

  

  

 ؟تسیچ اھ نسکاو نیا یبناج تارثا

 یزیچ نآ ھباشم ،یملع عیسو تاقیقحت رد هدش هدھاشم یبانج تارثا ،یلک روط ھب .دونش یم بوسحم رطخیب راسیب ٩١-دیووک یاھ نسکاو
 ،ھلضع و ندب درد ،قیرزت لحم رد وزاب/ھناش درد دننام ددنش لماش ار یایھ ھانشن اھ نآ .دکنی ھربجت اھ نسکاو رایس اب تسا نکمم ھک دستنھ
توص رد اھ نیا .دننک یمن یتمالس ھجوتم ار یا هدمع رطخ و دستنھ اھ نسکاو لوادمت یانبج تارثا اھ نای .بت و یگستخ ساسحا ،زرل ِ 
.دنوش هدھاشم نسکاو زود ود رھ تفایرد زا سپ تسا نکمم اھ ھانشن نای .دابنی یم دوبھب زور دچن ای کی لوط رد ًالومعم هدھاشم ِ 

امش زا ھک تسا رطاخ نیمھ ھب .دراد دوجو یتیساسح شکناو داننم رت یدج یانبج راث کی یارب یمک رایسب لامحتا ،اھ نسکاو ی ھمھ داننم ِ 
 دنناوتب یکشزپ رداک ات دینامب )رتکد بطم ای کینیلک( نویسانسیکاو لحم رد نسکاو قریزت زا سپ ھقیقد ٠٣ ات ۵١ تدم ھب ات دش دھاوخ ھتساوخ
 .دننک یگدیسر امش ھب

 .درادن دوجو نسکاو قیرزت رثا رب ٩١-دیووک ھب التبا ناکما

 ؟منک بسک رتشیب تاعالطا مناوت یم اجک زا

ِھلث کانادا نیز مدارک پزشکی موجود را بھ دقت بررسی کرده است و ھیچ نگرانی مھمی از بابت ایمنی واکسن ھا 
شناسایی نشده است . خالصھ ی بررسی ھای ِھلث کانادا در مورد فای ِز ر بیونتِک و ُمدرنا بھ زبان انگلیسی و فرانسوی

در اینجا قابل مشاھده ھست :

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-
vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/
medicaments-vaccins-traitements/vaccins/moderna.html

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/moderna.html



