واکسن ضد کرو�ن
واکسن ضد ن
کرو� چیست
کرو� ش� را در �ا� و�وس ن
واکسن ضد ن
کرو� حمافظت یم کند.
ب ب ی
واکسن در ب�زو ش� ت ز�ریق میشود.
بعد از واکسیناسیون یو�وس ش� را یب�ر ن�یکند ی� تمک� یب�ر میکند.
در بدن ش� چه اتفاق یم افتد
ا�اد ت
آن� ب�دی علیه یو�وس یم شود.
واکسیناسیون ب�عث ی ج
در نتیجه  ،بدن ش� یو�وس را پس از واکسیناسیون تشخیص یم دهد.
بدن ش� یم تواند به رسعت یو�وس را از ی ن
ب� بب�د .ش� تمک� هیچ ی� یب�ر ن�یشوید ی� تمک� یب�ر میشوید.
هنوز مشخص نیست که واکسیناسیون �ای چه ت
مد� در �ا� ن
کرو� حمافظت یم کند.
ب ب
ب
یآ� امن است
ت
واکسن ها رسیع� از حد معمول ساخته شده اند.
ین
ا� بدان دلیل است که افراد یز�دی در رسارس ج�ان ب� مه روی واکسن اکر کرده اند.
خ
ن
ز
ن
چ� �دیده گرفته نشده است .ی ن
قوان� ساخت واکسن بسیار ست
هیچ ی
ا� ممکن مه نیست  ،یز�ا ی
است.
ن
زما� که واکسن ها آماده شدند ،در بسیاری از افراد آزمایش شدند.
أ
ن
سازما�ای.
ت�یید یم شدند  EMAو  MEBسپس توسط
جر�ن است.
اکنون واکسن ها استفاده میشوند و ب�ریس های یا� ن� هنوز در ی
جان�
ثا�ات ب
جان�
مانند ی
سا� واکسن ها  ،میتوانید پس از واکسیناسیون دچار شاکیت شوید .که به آن ثا�ات ب
گفته یم شود.
ن
ر� بب� ید:
به عنوان مثال  ،ش� یم توانید از موارد یز� ج
• درد در جای ت ز�ریق
• رسدرد
• خسته بودن
گ
• کشید� عضهل
• تب
ً
ت
ین
شاک�ت معموال  3 � 1روز طول یم کشد.
ا� ی
ای�ا عوارض جان� ف
ن
خفی� هستند .نآ�ا شایع هستند و پس از چند روز خود به خود از ی ن
ب� یم
ب
روند.
جان� جدی به ندرت اتفاق یم افتد .اما اگر در هفته های بعد از واکسیناسیون مشالکت
عارضه ب
ت
ت
بگ� ید.
سالم� یز�دی دارید ،ب� پ ز�شک خانواده �اس ی

واکسیناسیون ب�ای چه کیس است
در هلند مهه افراد  ۱۸ساهل و ز� ت
بیگ�ند.
رگ� میتوانند ب�ای واکسیناسیون وقت ی
ب
ن ن
ا� اکر را یم توان بصورت ی ن
ین
ا�ام داد.
آنال� ی�
تلف� ج
ین
بگ� ید.
آنال� میتوانید از طر یق  www.coronavaccinatie-afspraak.nlوقت ی
ش
بگ� ید.
ی� از طریق �ره تلفن  7070 0800وقت ی
ین
چند� نوع واکسن وجود دارد.
ش� ن�یتوانید نوع واکسن را انتخاب کنید.
تأ
مهه واکسن های مورد استفاده آزمایش و �یید شده اند.
در کدام صورت واکسینه ن� شوید
ت
بگ� ید اگر:
ب� پ ز�شک معویم �اس ی
• در گذشته پس از واکسیناسیون واکنش آلرژیک داشته اید
• پس از ت ز�ریق  ۱واکنش آلرژیک شدید داشته اید
بگ� ید ،اگر:
ب� ت� است واکسیناسیون خود را به تعویق بیندازید و قرار مالقات جدید ی
• در روز واکسیناسیون بسیار یب�ر هستید
• تب  38درجه ی� ب� تال� داشته ب�شید
• ن
کرو� داشته ب�شید
عال� داشته ب�شید که اغلب ب� ن
کرو� رخ یم دهد
• ی
ن ن
ن
ا�ام داده اید و هنوز نتیجه را � دانید
• اگر تست کرو� را ج
ت
• اگر ب� ش خ
ن
�یص که به کرو� مبتال است در �اس بوده اید
ب�ردار
ت
گرویه از پ ز�شاکن و دانشمندان در مورد واکسن در دوران ب�رداری �قیق کردند.
ا� است که مهه نز�ن ب�ردار یم توانند علیه ن
توصیه نآ�ا ی ن
کرو� واکسینه شوند.
بعد از واکسیناسیون
ت
ن
پس از واکسیناسیون  ،مهچنان به توصیه های معویم  ،مانند شس� دست ها و رعایت فاصهل
معل کنید.
ت
ن
اگر ب�ز مه ب� کرو� مبتال شدید ،خود �ن را تست کنید.
خ� ،مشخص نیست.
اینکه یآ� یم توانید یو�وس را به افراد دیگر پس از واکسیناسیون منتقل کنید ی� ی
ا� ت
و ین
اح�ل وجود دارد که هنوز مه از یو�وس یب�ر شوید.

یآ� سواالت دیگری در مورد و�وس ن
کرو� دارید:
ی
ب� ش�ره

0800-1351

ت
بگ� ید.
�اس ی
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