
 19پیام های آموزشی در خصوص واکسن کووید 

 19فواید واکسن کووید 

 کند.از ابتال به این بیماری جلوگیری می 19واکسن کووید ** 

مجوز تزریق داده می شود که احتمال ابتال به بیماری  19های کووید فقط به واکسن -

 خطر باشند.عالمتدار شدید کرونا را کاهش دهند و کم عارضه و بی

رود که از مرگ به طور تقریبا کامل پیشگیری نموده و بستری واکسن های فعلی انتظار می -

بیمارستانی را به میزان بسیار زیادی کم نمایند. هرچند در برخی افراد بعد از واکسیناسیون 

توانند بیماری را در جامعه پخش نیز همچنان احتمال ابتال به بیماری وجود دارد و می

اما تا حد زیادی مطمئن هستند که به بیماری شدید و عوارض شدید بیماری دچار  ،نمایند

 نخواهند شد.

با دریافت واکسن و عدم ابتالی خودمان، ممکن است از اطرافیانمان ، به ویژه افرادی که  -

 هستند ، محافظت کنیم. 19در معرض خطر بیشتر برای بیماری شدید ناشی از کووید 

 ، یک روش ایمن برای کمک به ایجاد ایمنی است.19کووید واکسیناسیون ** 

تواند عوارض جدی و تهدید کننده زندگی را به دنبال داشته باشد می 19بیماری کووید  -

 تواند به دوستان، خانواده و اطرافیان وی منتقل شود.و پس ازابتالی فرد می

موثر هستند و کم خطر دارند چون واکسن های فعلی مجوز جهانی استفاده اضطراری  -

 هستند. 

ممکن است ایمنی ایجاد کند که به آن مصونیت طبیعی گفته  19ابتال به بیماری کووید -

شود، ولی برخی افراد بهبودیافته ممکن است مجدد مبتال شوند و گاهی ابتال مجدد ممکن می

ولی واقعه است از نوبت قبلی شدیدتر باشد. هر چند ابتال مجدد هنوز خیلی شایع نیست 

 مهمی است. 

دوم شود یک مبتال شدن به بیماری و مصون شدن در مقابل کرونا از دو راه ایجاد می -

دریافت واکسن. بدیهی است که واکسن زدن بدون تحمل رنج بیماری و عوارض خطرناک 

 کرونا، روش ارجح است.



گیری جلوگیری از همههای مجوز گرفته روشی مهم برای واکسیناسیون همگانی با واکسن** 

 گسترده خواهد بود.

واکسیناسیون همگانی روشی مکمل و قدرتمند است. هرچند روش هایی مانند تهویه  -

متر از دیگران باعث کاهش احتمال قرار  2تا  1.5مناسب، استفاده از ماسک و رعایت فاصله 

اقدامات برای نزدیک شود، اما این گرفتن در معرض ویروس یا انتشار آن به دیگران می

تواند به های جهانی کافی نیست. واکسن در کنار سایر اقدامات میگیریشدن به پایان همه

  گیری کمک کند.پایان همه

دهد که ویروس کمتر به بدن افراد واکسینه شده وارد شده و بیماری شواهد نشان می -

کنند. هر چند احتمال منتقل می کرونا را به دیگران ویروسکند و در نتیجه کمتر ایجاد می

بیمار شدن ولو خفیف همچنان وجود دارد و باید تا اطالع ثانوی و کاهش چشمگیر بیماری، 

اند برای جلوگیری از ابتال و انتقال بیماری، روش همه افراد حتی کسانی که واکسینه شده

 های مکمل مانند بهداشت دست و ماسک زدن را بکار گیرند 

موجود در کشور که وزارت بهداشت تزریق می کند، بسیار  19های کووید  همه واکسن** 

 ایمن و موثر هستند.

زا نیستند و لذا اند دارای ویروس زنده و بیماریکه مجوز گرفته 19های کووید واکسن -

 شوند. نمی 19باعث ایجاد بیماری کووید 

 


