
 ( 3 ) 19سواالت متداول در خصوص واکسن کووید 

 ؟از چه چیزی ساخته شده اند 19واکسن کووید

یک هستند که توسط  19قطعاتی از ژن ویروس عامل کویدفقط دارای آکسفورد /استرازنکا اکسنو و اسپوتنیک واکسن

آدنوویروسی که خودش قابلیت تکثیر و بیماریزایی در بدن را از دست داده است و تنها مانند اتوبوسی حامل موقت )

ایجاد بیماری به هیچ وجه  عمل می کند( و لذا ایمنی بخشی خوبی داشته و قادر به 19برای حمل کدهای ژنتیکی کوید

 نیستند. 

های حاوی را ندارد و به شکل ویال 19ی است که توانایی بیماریزایی کویداواکسن بهارات ویروس کامال غیرفعال شده

 گیرد.سال مورد استفاده قرار می 55تا  18و برای سن باشد. مایع شفاف آماده تزریق می

واکسن سینوفارم هم همانند واکسن بهارات ویروسی کامال غیرفعال است که تمام قطعات ایمنی زای خود را دارد و در 

 مورد استفاده قرار می گیرد.  سال نیز مجاز است( 60سال و باالتر )باالی  18ن برای گروه سنی ایرا

 چه کسانی برای دریافت واکسن باید پول پرداخت کنند؟

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برنامه واکسیناسیون رایگان تمامی آحاد مردم را در دست اجرا دارد و 

 شود.برای دریافت واکسن پرداخت نمیای توسط مردم هزینه

هر کس که در کشور جمهوری اسالمی ایران ساکن است، فارغ از ملیت و قوم و زبان، واکسینه خواهد شد و نیاز به 

 باشد. داشتن دفترچه بیمه، یا پرداخت هزینه به هیچ عنوان نمی

 نیاز هست که ما دریافت کنیم؟ 19چند دوز واکسن کووید

باید توجه نمود  نیاز به دو دوزدارند. به فاصله بین دودوز مام واکسن های وارداتی موجود در بازارتدر حال حاضر 

مقرر برای دریافت دوز  وزارت بهداشت درزمان .دیکن افتیشده در هیتوص یدوز دوم را زودتر از فاصله زمان دینباو 

 همانند دوزاول، به شما پیامک یادآوری خواهد زد.  دوم نیز

 دریافت کنم؟ 19بیماری زمینه ای داشته باشم می توانم واکسن کوویداگر 

به مواد  ای19کووید به واکسن  دیشد ای یفور کیواکنش آلرژ ، اگر سابقههستند یا نهیزم بیماری یکه دارا یافراد

در هر سنی و با  افراد بالغواکسیناسیون کنند.  افتیدر19کووید توانند واکسن  یم نداشته باشند را موجود در واکسن

 19کووید در معرض خطر بیماری شدید ناشی از با درجات مختلف بیماری های زمینه ای اهمیت زیادی دارد زیرا 

 .هستند

 ؟هستم 19یدنم در حالی که اکنون مبتال به کوورا دریافت ک 19می توانم واکسن کووید



هیچ واکسنی نیستند. در صورت نیاز برای واکسیناسیون  مجاز به دریافتم دارند یکه عال 19کووید . افراد مبتال به ریخ

هفته از بهبود عالیم بیماری کرونا گذشته باشد. در مورد واکسن کرونا بعد از ابتال به  2مانند آنفلوانزا باید حداقل 

 ماه نیازی به واکسن کرونا ندارند. 6ماه ایمنی کافی در بدن فرد باقی می ماند لذا تا  6بیماری تا 

 هستند؟ 19کودکان مجاز به تزریق واکسن کووید  آیا

 موجود در کشور مانند هایدر حال حاضر واکسن .است محدود کودکان در 19کووید واکسیناسیون مورد در اطالعات

 مورد در اطالعات که زمانی تا شود.سال تزریق می 18باالی   افراد در آسترازنکا و کوواکسین سینوفارم، اسپوتنیک،

 .شودتوصیه نمی سال 18 از کمتر سنین در واکسن تزریق شود، ترکامل کودکان در 19کووید  هایواکسن

 


