برای معلومات مزید

کووید۱۹-
آیا من واکسین کنم؟

این آگاهی از جانب داکتر معالج ،دواساز
شما ،و یا هر آن شخص مسلکی بخش
صحت به کسی که شما اعتبار دارید
در اختیارتان گذاشته شد.
سایت انترنتی ،jemevaccnine.be
شما را در زمینه معلومات تآیید شده و
مسلکی میدهد.
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معلومات
مربوط بیماران

آیا من مجبور هستم تا خود را واکسین کنم؟
واکسین کردن کامآل اختیاری میماند .این تصمیم شماست.
شما از داکتر معالج خود  ،همچنان فارمسیست و همه
اشخاصیکه در بخش صحت کار میکنند و شما به آنها اعتبار
دارید میتوانید مشوره بگیرید .هر نوع سوال که برایتان
مفید است و کمک تان کرده میتواند تا بهترین تصمیم را
بگیرید درین زمینه از ایشان بپرسید .انتخاب واکسین
نکردن شما قابل احترام میباشد .واکسین رایگان میباشد

کی مرا واکسین میکند؟
با در نظر داشت وضیعت نگه داری واکسین،
تزریق واکسین در حاالت مخصوص انجام میشود.
برای اشخاصیکه در معرض بعضی خطر های
صحی قرار دارند واکسیناسیون برایشان در
اولویت قرار داده شده بعدا این مراکز برای بقیه
نفوس قابل دسترسی میباشد.
#

آیا میتوانم
دباره یک زندگی عادی را آغاز کنم؟
واکسیناسیون نمیتواند به بهران کووید ۱۹-در یکی دو
روز پایان بدهد ولی شما را بطور تقریبا کامل هیمن که
دوز دوم این واکسین را تطبیق کردید محافظت میکند.
این یک اقدام اضافه در تدابیر پیشگیری است که در
زمان اول باید پا برجا بماند .ولی این کار اجازه میدهد تا
آهسته آهسته قواید فاصله اجتماعی کم و به مرور زمان
بعضی از آزادی ها از سر گرفته شود :دباره آغاز شدن
سرگرمی ها ،دید و بازدید با نزدیکان ،سرگرمی و غیره.

واکسین زد کووید۱۹-

یک واکسین ،چه به درد میخورد؟
زمانیکه از باعث یک مرض ما بیمار میشویم ،سیستم
دفاعی بدن ما که به این اسم مسمی است یعنی سیستم
دفاعی بدن یاد میشود در مقابل مخرب هجروی مبارزه
میکند (ویروس ،باکتری ،و غیره) .او این ماده و
مشخصات مخرب هجروی را شناسایی میکند (زد
هجره) و یک نوع ماده که قادر به مهار و از بین بردن
ان میباشد تولید میکند .زد مرض ها.
واکسین کردن ،به این معنی است که در بدن خود یک
ماده زد هجروی غیر کافی را زرق نموده و یا یک قطعه
از ماده زد هجروی (دقیق انتخاب شده) .سیستم دفاعی
بدن مان برای مبارزه با آن عین عکسل العمل را با
تولید کردن ماده زد مرض نشان میدهد.
اگر بعدا با ماده زدهجروی (واقعی) مصاب شویم،
دفاعیه های سیستم دفاعی که توسط واکسین تولید شده
بود فعال گردیده آن را دفع میتواند و مارا از مریض
شدن محافظت میکند این به گفته میشود
(حافظه سیستم دفاعی بدن)
پس ازقرن نوزده  ،جستجو
طبی اجازهمتولید
بسیاری واکسین های که برای محافظت ما از
مریضی های مزمن بعنوان مثال تیتانوس،
پولییو ،زردی ،کله چرک ،دیفتری ،گریپ و
بسیار دیگر را داد.

نخستین واکسین ها (واکسین شرکت فایزر و مودرنا)
قابل دسترسی میباشند که از یک نوع ماده که به اسم
 ARNاطالعی (  )mARNکه محتوی معلومات
مشخص برای تولید زد مرض میباشد .پس زد هجره
یک نوع جواب سیستم دفاعی بدن را تشویق کرده و زد
مرض را تولید کرده که ویروس را نابود میکند.
برای این واکسین ها ،دو دوز ضروری میباشد .برای
دومی اش باید سه هفته بعد ( ۲۱روز) برای واکسین
فایزر چهار هفته ( )۲۸روز برای واکسین مودرنا بعد
از دوز اول .این واکسین ها فوق العاده محافظ در مقابل
مریضی (نزدیک  ۹۵فیصد محافظت کامل ) .میباشند.
اولویت برای اشخاص در معرض خطر بیشتر و
کسانیکه زیاد با مریضی سر و کار دارند
هدف این است تا  ۷۰فیصد از نفوس واکسین شوند تا
یک معافیت جمعی تضمین گردد .ولی همگی نمیشود
در عین زمان واکسین گردد .با توجه به نظرات
متخصصین ،شورای عالی صحت جمعیت که در
اولویت قرار دارند را مشخص ساخته و همچنان مرحله
های پی هم واکسیناسیون را تعین کردند.
مرحله اول مربوط اشخاص مسنی که در خانه های
بزرگساالن زندگی میکنند و همچنان کارمندان این
مسکن ها.
بعدا ،کارمندان بخش صحت و کسانیکه در تماس
مستقیم قرار دارند ،کارمندان و باشنده گان مجتمع
مسکونی صحت( اشخاص معیوب ،صحت روانی ،و
غیره) همچنان اشخاصیکه بسیار ضعیف از نظر
صحت .در اخیر
بقیه ای جمعیت.

چرا خود را واکسین کنم؟
دلیل نخست ،اینست که خود را از کووید ۱۹-مراقبت
کنیم چون میتواند مرگبار باشد .این مفیدترین راه برای
مراقبت از ما و شما است .واکسیناسیون همچنان در
قسمت کم ساختن حجم زیاد کاری در شفاخانه ها کمک
میکند.
در اخیر ،زمانیکه یک تعداد زیاد از اشخاص
واکسین شدند ،میتوانیم به کار و زندگی عادی
خود ادامه داده عین زمان مراقب میباشیم البته
در اوایل ،مثال نگه داشتن فاصله های
اجتماعی.

عوارض جانبی
واکسیناسیون کووید ۱۹-چیست؟

مانند همه ای دوا ها ،واکسین ها همچنان دارای
عوارض جانبی گذرا میباشند :تب ،خسته گی،
سردردی ،و یا عکس العمل سطحی جای واکسین(
درد ،سرخی ،پندیده گی ،و غیره).
در ندرت موارد ،یک عکس العمل شدید( حساسیت)
نیز قابل مشاهده است .تا به حال هیچ نوع از عکس
العمل نا پسند دراز مدت دیده نشده ،ولی ،قسمی که
واکسین جدید است این خطر بطور کلی قابل چشم
پوشی نیست.

