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COVID-19 وی�وس ک�ونا چیست؟
بسیار  �یماری  ا�ن  SARS-CoV-2 مع�وف است.  به  وی�وس ک�ونا است که  از  ناشی  �یماری عفونی  یک   19-COVID

مسری است وعاليم عفونت در اف�اد مختلف متفاوت است.. يعني ممكن است بسيار خفيف يابسيار شديد باشد.

اف�اد مسن و اف�اد دا�ای مشکالت �زشکی زمینه ای مانند �یماری های قلبی ، دیابت ، �یماری های مزمن ��وی ، 
�یماری های کلیوی ، �یماری های کبدی و سرطان به احتمال ��اد به �يمارى جدى مبتال شوند

چگونه وی�وس COVID-19 گسترش می یابد؟ 
COVID-19  مي تواند از ط��ق �نفس  قطرك هايي ناشي از سرفه يا عطسه ياصحبت كردن از فرد مبتال به ديگ�ان س�ايت 
كند همجنين اف�اد بادست زدن به وسا�ل يا سطوح آلوده به وي�وس ولمس چشمها، دهان، و�ینی به وی�وس مبتال می 

شوند

اهمیت واکسیناسیون به طور کلی:
•  واکسن ها از کودکان و ب�رگساالن در ب�ابر برخی �یماری های عفونی و عوارض جدی آنها محافظت می کند و در 

�تیجه منجر به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از ا�ن �یماری های عفونی و همه گیر می شود.

•  واکسن ها با محافظت از اف�اد و جوامع به هدف خود می رسند.

•  واکسن ها بهت��ن و موفق ت��ن مداخالت �زشکی هستند.
•  دستیابی به شاخص های برنامه های �یشگیری ملی ب�ای ��شه کنی و از 
�ین بردن �یماری ها ، ���ا با استفاده از واکسن ها می توان از آن �یشگیری 

کرد ، ب�اساس است�ا�ژی های جهانی و بهت��ن �وش ها.

•  توسعه سیستم بهداشت و کیفیت زندگی جامعه.

ا�ن واکسن چیست؟ 
غیرفعال  �یوتکنولوژی  محصول  یک   (Vero Cell)  2-SARS-CoV واکسن 
ا�ن  است.  شده  ط�احی   19-COVID ب�ابر  در  محافظت  ب�ای  که  است 
واکسن در اما�ات متحده عربی به عنوان بخشی از مرحله III آزمایش بالینی 
مورد استفاده ق�ار گرفت. بعدًا ، ب�ای استفاده اضط�اری مجاز شد. در حال 
(MOHAP) رسما  ا�ن واکسن توسط و�ارت بهداشت و �یشگیری   ، حاضر 

ثبت شده است.

www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)



چند دوز بايد داده شود؟
دو دوز (3 تا 4 هفته فاصله).

آیا واکسیناسیون اجباری است؟ 
واکسیناسیون اختیاری است.

آیا واکسیناسیون ب�ای گ�وه های مورد نظر �ایگان است؟
 بله ، همه خدمات بهداشتی مربوط به واکسیناسیون �ایگان است.
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چه کسی باید واکسن مصرف کند؟
ا�ن واکسن �ا می توان از 16 سالگی به همه ت���ق کرد. با ا�ن حال ، توصیه می شود اولویت واکسیناسیون �ا به 
اف�ادی که �یشتر در معرض خطر ابتال به عفونت هستند و کسانی که در معرض خطر عوارض جدی هستند ، هنگام ابتال 

ق�ار دهید از جمله:
•  اف�اد 50 ساله و باالتر.

•  اف�اد مبتال به �یماری مزمن یا ضعف ایمنی مانند:
-  �یماری های قلبی.

-  دیابت.
-  �یماری های مزمن ��ه.

-  �یماری های کلیوی.
-  �یماری های کبدی.

-  سرطان.
•    �یوند اعضا انجام شده است.

•    اف�اد خط مقدم که در بخشهای دولتی و خصوصی کار می کنند.

خدمات واکسیناسیون از کجا ا�ائه می شود؟
خدمات واکسیناسیون در م�اکز درمانی مختلف دولتی و خصوصی و 
همچنین "مجالس" و سا�ر سایت های واکسیناسیون در س�اسر اما�ات 
آدرس م�اجعه  ا�ن  به  �یشتر  اطالعات  ب�ای  ا�ائه می شود.  ابوظبی 

کنید:

 Vaccination-19-COVID/19-www.adphc.gov.ae/COVID
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آیا واکسن از وی�وس COVID-19 محافظت می کند؟
واکسن COVID-19 احتمال وی�وس COVID-19 �ا کاهش داده و عفونت �ا به 
وی�وس   ، شوند  می  واکسینه  اف�اد  از  بسیاری  وقتی  کند.  می  منتقل  دیگ�ان 

COVID-19 کمتر در جامعه شیوع می یابد.

مصونیت در ب�ابر وی�وس COVID-19 تا چند هفته پس از د��افت دوز دوم ایجاد 
نمی شود.

وی�وس  معرض  در  واکسن  از  استفاده  از  قبل  است  ممکن  اف�اد  از  برخی 
و  واکسیناسیون  وجود  با  است  ممکن  اف�اد  از  برخی  بگیرند.  ق�ار   19-COVID
ایمنی خوب هنوز به COVID-19 مبتال شوند اما عالئم به احتمال ��اد کمتر است

آیا می توان دوز دیگری از واکسن �ا از تولید کننده دیگری گرفت؟
ب�ای اطمینان از ایمنی و ا�ربخشی واکسن ، دو دوز واکسن باید از همان تولید کننده گرفته شود.

ممکن است من ب�ای مصرف دوز دوم در دسترس نباشم ، آیا می توان ق�ار مالقات �ا به �وز دیگری 
تغ�یر داد؟

ب�ای اطمینان از سطح ایمنی الزم و حداکثر سود حاصل از واکسن ، ثبت سابقه نوبت دوم و پا�بندی به آن مهم است. 
مصرف دوز دوم در همان محل واکسیناسیون که دوز اول در آن انجام شده است ، توصیه می شود.

آیا مصرف �یش از یک نوع واکسن COVID-19 بی خطر است؟
خیر ، مصرف انواع مختلف واکسن COVID-19 بی خطر نیست.

آیا واکسیناسیون ب�ای اف�اد مسن و اف�اد مبتال به �یماری های مزمن بی خطر است؟ 
بله ، واکسیناسیون ب�ای اف�اد مسن و اف�اد مبتال به �یماری های مزمن بی خطر است. توصیه می شود که واکسن ا�ن 
گ�وه ها �ا تهیه کنید ���ا در صورت ابتال به COVID-19 در معرض خطر ایجاد عارضه هستند. در صورت وجود دلیلی ب�ای 

جلوگیری از واکسیناسیون ، تیم �زشکی ا���ابی خواهد کرد

آیا واکسیناسیون ب�ای اف�ادی که دا�و مصرف می کنند بی خطر است؟ 
ا�ن توسط تیم �زشکی ا���ابی خواهد شد. شما باید تمام دا�وهای مصرفی و هر نوع 

آل�ژی �ا به تیم اطالع دهید.

چه کسی نباید واکسن مصرف کند؟
•   شرکت کنندگان در مرحله سوم آزمایش بالینی.

•   زنان باردار و زنانی که قصد باردار شدن دارند (ظرف 3 ماه از زمان واکسن زدن).
•   زنان شیرده (از نو�ادان ��ر 6 ماه).

•   اف�اد با ش�ایط خاص (ب�اساس ا���ابی تیم �زشکی).
•   اف�ادی که واکنش آل���ک شدید نسبت به هر یک از اج�ای واکسن دارند.
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انجام  کاری  چه  واکسن  از  استفاده  از  بعد 
می دهم؟ 

ق�ار  که  شوید  مطمئن   ، اول  دوز  مصرف  از  پس 
مالقات با دوز دوم �ا ثبت کرده اید. داشتن دو دوز 
�ا  واکسن  بهینه  ا�ربخشی  تا  است  مهم  واکسن 
اقدامات  کلیه  �یگیری  همچنین  آو��د.  بدست 
نیز   19-COVID شیوع  از  جلوگیری  ب�ای  احتیاطی 

مهم است.

به طور کلی ، عالئم خفیف بدون درمان ف�وکش می کنند. اگر به 
نظر می رسد عالئم بدتر می شوند ، از یک ا�ائه دهنده م�اقبت های 

بهداشتی مشاوره بگی��د تا درمان الزم �ا انجام دهید.

•   درد ، حساسیت به لمس ، قرمزی ، سفتی و خارش در محل واکسیناسیون.

•   تب ، سردرد ، خستگی ، حالت تهوع ، استف�اغ ، اسهال..

•  سرفه ، آل�ژی.

•  درد عضالنی و آرت�الژی

•  رخوت

عوارض جانبی واکسن چیست؟
واکسن مانند سا�ر دا�وها است و می تواند عوارض جانبی ایجاد کند. خطر واکنش شدید نادر است. برخی از عوارض 

جانبی جزئی ممکن است به دنبال واکسیناسیون �خ دهد ، از جمله:

چه  بشوم  جانبی  عوارض  دچار  واکسن  ت���ق  از  بعد  اگر 
ا�فاقی می افتد؟

با شماره  توانید  ابوظبی) می  امارت  (در  جانبی  عوارض  از  اطالع  ب�ای 
024493333 (گ��نه شماره 3) تماس بگی��د ، یا در صورت نیاز می توانید 

به نزدیکت��ن مرکز بهداشتی م�اجعه کنید.



آیا می توانم پس از گرفتن واکسن COVID-19 اقدامات احتیاطی �ا متوقف کنم؟
نه ، شما باید به تمام اقدامات احتیاطی ب�ای جلوگیری از شیوع COVID-19 ادامه دهید.

آیا واکسن ب�ای همیشه مصونیت ایجاد می کند یا باید ساالنه تک�ار شود؟
تاکنون اطالعات کافی در ا�ن مورد وجود ندارد.

در صورت �یماری می توان واکسن زد؟
با �زشک خود مشورت کنید

آیا اف�اد با سابقه عفونت COVID-19 می توانند واکسینه شوند؟  
 بله ، اگر عفونت خفیف یا بدون عالئم باشد ، اف�اد بالفاصله واکسینه می شوند. با ا�ن 
حال ، اگر عفونت متوسط یا شدید باشد و نیاز به بستری شدن در �یمارستان باشد ، آزمایش 

ایمنی انجام می شود.

آیا بعد از ت���ق واکسن می توانم COVID-19 �ا به کسی ت���ق کنم؟ 
با ا�ن  COVID-19 اقدامی مهم ب�ای کمک به توقف همه گیری است.  واکسیناسیون 
حال ، ترک�بی از واکسیناسیون و رعایت کلیه اقدامات احتیاطی ب�ای جلوگیری از شیوع 

COVID-19 بهت��ن محافظت در ب�ابر وی�وس COVID-19 �ا به هم�اه خواهد داشت.

من واکسن آنفوالن�ا زده ام ، آیا به COVID-19 نیز نیاز دارم؟
مهم  واکسن  دو  هر  کند.  نمی  محافظت   19-COVID ب�ابر  در  �ا  شما  آنفلوان�ا  واکسن 

هستند ، اما باید با فاصله حداقل دو هفته جداگانه مصرف شوند.

واکسن  هر  با   19-COVID واکسن  مصرف  زمانی  فاصله 
دیگر چقدر است؟

حداقل فاصله �ین دوز واکسن COVID-19 و هر دوز دیگر واکسن از 
2 تا 4 هفته بستگی به نوع واکسن دارد.

می  بالینی  آزمایشات   III فاز  کنندگان  شرکت  آیا 
توانند واکسینه شوند؟

تأ�ید  "الحسن"  برنامه  ط��ق  از  ا�ن  و   ، توانند  نمی  آنها  نه 
خواهد شد.

آیا واکسن از وی�وس COVID-19 محافظت می کند؟
واکسن COVID-19 احتمال وی�وس COVID-19 �ا کاهش داده و عفونت �ا به 
وی�وس   ، شوند  می  واکسینه  اف�اد  از  بسیاری  وقتی  کند.  می  منتقل  دیگ�ان 

COVID-19 کمتر در جامعه شیوع می یابد.

مصونیت در ب�ابر وی�وس COVID-19 تا چند هفته پس از د��افت دوز دوم ایجاد 
نمی شود.

وی�وس  معرض  در  واکسن  از  استفاده  از  قبل  است  ممکن  اف�اد  از  برخی 
و  واکسیناسیون  وجود  با  است  ممکن  اف�اد  از  برخی  بگیرند.  ق�ار   19-COVID
ایمنی خوب هنوز به COVID-19 مبتال شوند اما عالئم به احتمال ��اد کمتر است

www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)



www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

سازمان 
بهداشت 

دبی

و�ارت 
بهداشت و 
�یشگیری

خدمات 
استیجابا در 
مرکز عمل - 

بخش بهداشت 
- ابوظبی

مرکز بهداشت 
عمومی 
ابوظبی 

80011111
8001717

800342
وا�ساب فقط

 چگونه می توانم اطالعات �یشتری کسب کنم؟
م�اکز تماس ��ر تماس بگی��د:


