
19سواالت متداول در خصوص واکسن کووید   

 چه وقت واکسن در دسترس من خواهد بود؟

جهانی و تولید تدریجی واکسن و عدم امکان دسترسی همزمان همه افراد به واکسن،  تقاضای باالی حجم به دلیل -

بر  19های جمعیتی برای دریافت واکسن کووید گروه بندیشود. اولویتبندی جمعیتی میکشورها اولویت در همه

 شود.می انجام اخالقی هایارزش و اصول و علمی اساس شواهد

 های جمعیتی برای دریافت واکسن چگونه است؟بندی گروهاولویت

 . شودفاز انجام می 4در ، واکسیناسیون 19بر اساس سند ملی واکسیناسیون کوید -

 شود:های زیر تزریق میدر فاز اول واکسن برای گروه -

 کووید هستند. بیماران به پاسخگویی اول ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی که در خط کارکنان  -

 کووید مانند: دلیل به مرگ و شدن بستری باالی بسیار ریسک با افراد -

 مراکز این پرسنل و نگهداری مراکز در ساکن جسمی و ذهنی توانکم افرادباالو  ریسک با افراد -

 سالمندان هایخانه پرسنل و سالمندان هایخانه در ساکن افراد -

 جانبازان و درصد 50 باالی جانبازان، و مراکز این پرسنل و جانبازان نگهداری مراکز در ساکن جانبازان -

 تنفسی شیمیایی

 کنند عبارتند از:فاز دوم واکسن دریافت میهایی که در گروه  -

 افراد مسن  -

 سال 65 سال/ 70 سال/ 75 سال/ 80 باالی**          

 در پایین به باال از بر اساس اولویت سنی ) سال64 تا  16 ریسک پر ای زمینه شرایط و هابیماری با افراد -

 :شامل (پایین به سال 64 از سال 10 به سال 10 هایالیه

 پیوند بیماران پرتودرمانی، یا درمانی شیمی با درمان تحت سرطان مانند خاص هایبیماری )ابتال به **               

 سیستم نقص به مبتال یا ایمنی کننده تضعیف یا کننده سرکوب داروهای کنندهدریافت سایر بیماران یا شده عضو

 مفرط ( چاقی خون و پرفشاری و قلبی هایبیماری دیابت، مانند هاییبیماری ایمنی،

 کنند عبارتند از: واکسن دریافت می 3هایی گه در فاز گروه -

 مانند:و پرسنل آنها جمعی  نگهداری مراکز در ساکن افراد -

 و اهگرمخانه در ساکن افرادها/ زندان سازمان نظر زیر تادیب مراکز ،هازندان در ساکن افراد** 

 ها شهرداری موقت هایگاهسکونت

 انتظامی و نظامی نهادهای در روزی شبانه های آسایشگاه در ساکن نظامیان و سربازان** 

  بدسرپرست و سرپرست بی کودکان نگهداری مراکز در ساکن افراد** 

 اعتیاد ترک هایکمپ در ساکن مددجویان / مهاجرین رسمی هایکمپ در ساکن مهاجرین** 

 نیستند. کووید بیماران به پاسخگویی اول خط در که سالمت نظام پرسنل سایر -



 نقل و حمل ها،بانک شعب هستند }مانند پرسنل ابتال بیشتر خطر و مردم با بیشتر تماس در که مشاغلی در افراد -

 خوراکی، مواد توزیع و تولید سوختی، مواد توزیع و تولید پرسنل مدارس، کارکنان و سایر پلیس، معلمین عمومی،

 کارکنان سایر و مراقبان (،....پاکبان، نشان، آتش(شهری ،خدمات)ارتباطات گاز، آب، برق،(هازیرساخت پشتیبانی

 ها{کودکمهد

 سال 64 تا 55 افراد -

 کندسنی و بیماری زمینه ای واکسن دریافت می اولویت اساس بر جامعه افراد در فاز چهارم، سایر -

 دریافت کنم؟ من می توانم انتخاب کنم که چه واکسنی را

نشان از اهمیت ، "بهترین واکسن واکسنی است که زودتر از بقیه به دست شما می رسد"توجه به این جمله که 

های تایید شود. هر چند تمام واکسنسرعت واکسیناسیون همگانی است و اهمیت کمتر نوع واکسنی که استفاده می

خطر هستند اما همواره این حق برای افراد وجود دارد که بی شده بازار فاز مطالعات بالینی را طی کرده و ایمن و

که چند نوع واکسن برای تزریق در اختیار داشته باشد، بتواند واکسن مورد انتخاب خود را دریافت در صورتی

 و هر چه زودتر خود را ایمن نمایید. نباشید یخاصبرند منتظر شود که نماید. در همه دنیا توصیه می

 


