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عموم مردم در خصوصبرنامه عملیاتی آموزش 
واکسیناسیون بیماری کرونا

1400سال 



: مقدمه

ورودوایراندرکروناجدیدهایسوشوموجهاوجودبهتوجهبا

هرهچمنحوسبیماریاینبامبارزهکشوردرآنتولیدوواکسن

.استگرفتهخودبهجدیدی



:تعاریف

است یعنی چه؟  % 95میزان کارایی واکسن •

هدف واکسیناسیون چیه؟•

کدام واکسن بهتر است؟•



است یعنی چه؟    % 95میزان کارایی واکسن 

اگرکهنیستمعنابدینایناست%95واکسنکاراییمیزان

اینبلکهشوندمیبیمارهاآنازنفر5شوند،واکسینهنفر100

هواکسینفردهریعنیاستشخصخودبهمربوطدرصد5عدد

بدونفردازکمتردرصد95گیردقرارکرونامعرضدرکهشده

هبهاواکسنهمهکاراییمیزانوداردبیماریاحتمالواکسن

.شودمیمحاسبهروشهمین



درهکگویندمیفقطواستواکسنکاراییبهمربوطاعداداین

ردآنچهاعداداینواستافتادهاتفاقیچهواکسنهرآزمایش

ازبسیاریاما.گویندنمیراافتادخواهداتفاقواقعیدنیای

برایتقضاوبرایخوبیمعیاراعداداینکهمعتقدندکارشناسان

.نیستواکسن



هدف واکسیناسیون چیه؟

نواکسهدف.نیستواکسنهدفعفونتهرگونهازجلوگیری

.نیستکرونادرصدصفرابتالیبهرسیدنلزوما

جادایدرویروستواناییگرفتنوویروسکردنرامهدفبلکه

استمرگنهایتدروشدنبستریجدی،بیماری



حالتینبدترونشویدبیماراصالشماکهاستاینحالتبهترین

،بیمارستاندربستریمانندمواردیبینایندراست،مرگ

در.تاسعالمتبدونبیماریومتوسطتاشدیدعالئمبابیماری

هدفماا.میدهندراکاملایمنیشمابههاواکسنشرایط،بهترین

.نیستاینحقیقتدرواکسناصلی



ییعنموارداینهمهتابدهدایمنیبدنبهکهاستاینواقعیهدف

مبتالناکروبهاگرحالتایندر.دهدپوششهمرابیمارستاندربستری

یهشببیشترشمابیماریبیمارستان،دربستریجایبهشوید،

.بودخواهدسرماخوردگی

میدهندانجامخوبیبههاواکسنازهریککهاستکاریهماناین



کدام واکسن بهتر است؟

ومیشودهادپیشنشمابهکهاستواکسنیهمانشمابرایواکسنبهترین

اینروازشویدمینزدیکگیریهمهاینپایانبهواکسنزدنبارهربا

روهگواکسیناسیونوعمومیافکاراقناعطرح،قابلومهمچالشیک

درراواکسنازباالتریایمنیآنبراساسبتوانتااستهدفهای

.آوردوجودبهجامعه



:سابقه برنامه در کشور

ازاستفادهابکشوردرکروناواکسیناسیونبرنامهگذشته،سالبهمندر

برخیبهنواکستزریقپایانازبعدوشدشروعروسیهاسپوتنیکواکسن

بهجامعهدیگربخشهایبرایواکسیناسیونبیماستانها،درمانکادراز

زارتوتوسطشدهاعالماولویتبندیبراساسومرحلهبهمرحلهشکل

.گرفتخواهدصورتبهداشت



:بررسی وضعیت موجود

: جمعیت تحت پوشش دانشگاه•

: تعداد سفیران سالمت موجود•

:تعداد سفیران سالمت فعال در طرح شهید سلیمانی•

:تعداد سفیران سالمت فعال در پایگاه های واکسیناسیون•

:ننوع فعالیت های سفیران سالمت در پایگاه های واکسیناسیو•



:بررسی وضعیت موجود

: تعداد رابطین سالمت موجود•

:تعداد رابطین سالمت فعال در طرح شهید سلیمانی•

:تعداد رابطین سالمت فعال در پایگاه های واکسیناسیون•

:ننوع فعالیت های سفیران سالمت در پایگاه های واکسیناسیو•



حث  فرصت های پیشروی گروه آموزش و ارتقاء سالمت در ب
:ادر خصوص واکسیناسیون کرونمردمآموزش به عموم 

رنامه  استفاده از ظرفیت های استانی و شهرستانی در راستای اجرای ب•

های آموزشی به عموم مردم

ها در استفاده از فرصت رابطین و سفیران سالمت در دخیل کردن آن•

مردمبرنامه های آموزشی به 



...ها و  NGOاستفاده از پتانسیلهای ادارات دولتی و غیر دولتی از جمله •

یاستفاده از ظرفیت های ایجاد شده در طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمان•



:هدف کلی

کروناواکسیناسیونخصوصدرمردمعمومآموزش



:اهداف اختصاصی

وعمومیواکسیناسیونانجاماهمیتخصوصدرمردمعمومآموزش•

دسترسدرهایواکسن

عوارضوواکسیناسیونانجامنحوهخصوصدرمردمعمومآموزش•

هاواکسناحتمالی

انجامبندیزمانفازهایخصوصدرمردمعمومآموزش•

...وواکسیناسیون



:استراتژی ها

جانبههمهحمایتجلب•

توانمندسازیوآموزش•

سازیظرفیت•

...ومجازیفضاهای،ITفناوریبرمبتنیرسانیاطالع•

ارزشیابیوپایش•



:  گام های اجرایی

سازمانیذینعانحضوربابخشیدرونآموزشیکمیتهتشکیل-1

تشکلمی،اسالشوراهایبابخشیبرونتوجیهیکمیتهتشکیل-2

ومساجدامنایهیاتها،NGOپرورش،وآموزشمردمی،های

(مردمیتشکلهایسایرمحله،



محالتسالمتکانونازگیریبهره-3

اداراتسالمترابطینازگیریبهره-4

هایشبکهدرعمومیروابطمسئولین)ودانشگاهعمومیروابطباتعامل-5
وبهداشت

(شهرستاندرمان

محلیسیمایوصداورسانهاصحابباتعامل-6

گستردهرسانیاطالعهایپویشبرگزاری-7

مجازیفضاهایدرپویشهایرسانهانتشار-8

عملکردهاواقداماتبهترینثبتوجاریاقداماتسازیمستند-9



:  موارد مورد انتظار
یایکفیزصورتبهرابطینوسالمتآموزشهایبرنالمهبرایزونکنیکتشکیل-1

مجازی

شدهیادزونکندربایگانیوموجودوضعیتبررسیاستخراج-2

شدهیادزونکندربایگانیوتخصصیرابطینورابطینآمارهایاستخراج-3

درانیبایگومندعالقهوفعالرابطینوسالمتسفیرانآماراستخراجوشناسایی-4

شدهیادزونکن



ص  خصودر ( به صورت حضوری یا مجازی) تشکیل جلسه آموزشی با رابطین -5
آموزش به ایشون و دعوت به همکاری

بهواکسیناسیونهایپایگاهدردیدهآموزشسالمترابطینکارگیریبه-6

...عنوان

فعالرابطینبرایپاداشسیستمگرفتننظردر-7



:جدول اطالعات اولیه رابطین

:نام•
:نام خانوادگی•
:میزان تحصیالت•
:نام دوره آموزشی گذارانده شده در خصوص واکسن•
:تعداد خانوار تحت پوشش•
تمایل در حضور در کدام قسمت؟•



:آموزش ببینندمحتوای آموزشی که باید رابطین 

واکسیناسیون عمومیهدف •

سواالت متداول در خصوص واکسن•

های تزریقی در ایرانانواع واکسن •

چرایی تزریق واکسن•

واکسنهای قبل و بعد از تزریق دانستنی •

آشنایی با شبهات و شایعات در خصوص واکسن•

انواع تست های تشخیصی کرونا•

PCRآشنایی با محل های اخذ تست •

آشنایی با محل های تزریق واکسن•



ابتالیهبرسیدنلزوماواکسنهدف.نیستواکسنهدفعفونتهرگونهازجلوگیری

.نیستکرونادرصدصفر

،جدیبیماریایجاددرویروستواناییگرفتنوویروسکردنرامهدفبلکه

استمرگنهایتدروشدنبستری







































واتابهامونمایدمیتردیددچارزدنواکسندرراافرادازبرخیکهعللیازیکی

پیداایبر.اندنکردهپیدامناسبیجوابآنهابرایودارندذهندرکهاستسواالتی

.نموداستفادهمعتبرمنابعازبایدصحیحوعلمیجوابکردن

دارد؟وجودواکسنخصوصدرشماشهرستاندرشبهاتیچهدانیدمیشماآیا



:ناک استخطربرای بارداری 19دریافت واکسن کووید 

برابردرمادرانسازیایمنوسالمتبرایبلکهنیستخطرافرینتنهانهواکسن

.باشدمیهممفیدومطلوببسیارویروس

واکسنزمانهراگروهستندایمنبسیارهمگیبازاردرموجودهایواکسن

ازبهداشتوزارتباشد،شکیاابهامدارایمادروجنینسالمتمورددرمشخصی

.کردنخواهداستفادهباردارمادرانبرایواکسنازخاصنوعآن



و ژن من را تغییر ( DNA)دی ان ای 19واکسن کووید 
؟می دهد

ایجاد نمی کنند و   DNAبه هیچ وجه تغییری در ژن انسان و19واکسن های کووید •

.  تقویت می نمایند19صرفا سیستم ایمنی را در برابر کوید



:مثبت می شود 19آزمایش کووید ،بعد از تزریق واکسن 

رقابلغیهایپروتئینصرفایاداردوجودویروسازقطعاتیتنهایاواکسندرچون.خیر

استکنغیرمموغیرعلمیاساسازواکسناثردربیماریایجاد.دارندوجودویروستکثیر

(بینی/حلقینمونهPCR)آزمایششدنمثبتباعث19کوویدهایواکسنازیکهیچو

میموثرادیبآنتیتولیدباعثبدنایمنیپاسختقویتباواکسنتزریق.شودنمی19کوید

ازعدب(بادیآنتیشناسایی)سرولوژیآزمایش هاییپیشرفتهانواعبرخیاماشود،

شناساییراواکسنازبعدیشدهتشکیلمطلوبهایبادیآنتیتواندمیواکسن،تزریق

.نمایند



عاملویروسچگونهکهآموزدمیمابدنایمنیسیستمبه19کوویدهایواکسن

تبندمانعالئمیتواندمیرونداینگاهی.کندمبارزهآنباوبشناسدرا19کووید

.نمایدایجادواکسیناسیونازبعداولروزسهدر



حالدردنبکهاستایننشانهوهستندطبیعیاول،روزسهدرعالئماینپیدایش•

ایجاد19کوویدبیماریواکسن،خود.است19کوویدویروسبرابردرایمنیایجاد

واکسنآنکهازقبلروزها،هماندرتجمعاتدرویروسورودبلکه.کندنمی

راگیرانهپیشنکاتبایدهمچنانپسشود،میبیماریباعثکند،شروعرااثراتش

.نمودرعایت



ایمنی19کوویدویروسبرابردرتاکشدمیطولهفتهچندواکسیناسیونازبعد

واکسیناسیونازپسدقیقاًیاقبلبالفاصلهاگرشخصکهمعناستبداناین.شودایجاد

سنواککهاستدلیلاینبهاین.شودبیماربگیردقرار19کوویدویروسمعرضدر

.استنداشتهمحافظتبرایکافیوقت



اوستتوشدعالیمدچارواکسیناسیونازپسکهدیدیدرافردیگهگاهاگرپس

اوبدندرقبلازویروسواکسیناسیون،زماندریاکهاستمعنااینبهشدمثبت

اسیونواکسینروزدریاواستدادهنشانراخودبیماریبعدروزچندوداشتهوجود

تدریافازقبلویروسوداشته،حضور...وفروشگاهاتوبوس،مانندتجمعیدر

واشتهندوجودواکسنخوباثربخشیبرایفرصتیواستشدهاوبدنواردواکسن،

دریحتیاوشلوغهایمحلدرباشیدمراقببایدبنابراین.استشدهبیمارفرد

.کنیمخودداریتجمعازواکسیناسیونمراکز



زدن نیستماسکنیازی به ، واکسندوز 2بعد از تزریق  

دریافتراخوددوزدووشدهواکسینهکاملطوربهافرادی کهحاضرحالدربله

رعایتارمناسبماسکازاستفادهواجتماعیفاصلههمچنانجامعهدربایدنموده اند

باشدشدهنشماشدنایمنباعثصددردصدواکسناستممکناینکهبدلیل.نمایند

استمکنمولیباشیدشدهمصوناگراینبرعالوه.باشیدابتالخطرمعرضدرلذاو

مکنمولیشودآنعوارضوشدیدبیماریازشمامحافظتسببحاصلهمصونیت

رایماریبدیگرانبهشویدمتوجهآنکهبدونوبگیریدرابیماریخفیففرماست

.کنیدرعایترابهداشتیتوصیه هایهمچنانبایدلذاکنید،منتشر



شده باشم و بهبودی حاصل شده 19اگر من قبال مبتال به کووید

م؟نرا دریافت ک19باشد، نیاز است که واکسن کووید

بادیآنتیمیزانماه6حدودتابیماریبهابتالازبعدکهدادهنشانمطالعات•

بهنیازیماه6تااندشدهمبتالافرادیکهبهلذامی ماندباقیبدندرمحافظتی

.شودمفراهبیشتریافرادبرایواکسندریافتامکانتاندارندواکسندریافت



چه کسانی برای دریافت واکسن باید پول پرداخت کنند؟

آحادتمامیرایگانواکسیناسیونبرنامهپزشکیآموزشودرمانبهداشتوزارت

پرداختواکسندریافتبرایمردمتوسطهزینه ایودارداجرادستدررامردم

.نمی شود

بان،زوقوموملیتازفارغاست،ساکنایراناسالمیجمهوریکشوردرکهکسهر

عنوانچهیبههزینهپرداختیابیمه،دفترچهداشتنبهنیازوشدخواهدواکسینه

.نمی باشد



سن  اگر بیماری زمینه ای داشته باشم می توانم واک
دریافت کنم؟19کووید

یایفورآلرژیکواکنشسابقه اگرهستند،ایزمینهبیماریدارایکهافرادی•

دتواننمیباشندنداشتهراواکسندرموجودموادبهیا19کوویدواکسنبهشدید

ماریبیباوسنیهردربالغافرادواکسیناسیون.کننددریافت19کوویدواکسن

بیماریخطرمعرضدرمختلفدرجاتبازیراداردزیادیاهمیتایزمینههای

.هستند19کوویدازناشیشدید





pcrتستهای •

تستهای سریع•





تلفن مرکزنشانی مرکزنام مرکز خدمات جامع سالمت منتخبنام شهرستان

ارومیه

33827410اول شهرک فجر-کوچه صفا -خیابان محرر -( فلکه آبیاری سابق) خیابان باهنر ملک افضلی

33661941روبروی آپارتمان های رودکی-انتهای بلوار رودکی فرشته

32781295جنب نیروگاه-بلوار باباساعی شهدا

33360395جنب کلینیک دانشکده دندانپزشکی–خیابان شهید بدلی –خیابان البرز البرز

32750689داخل پارک بنفشه–خیابان عالمه مجلسی تیر7مرکز 

44631253داخل بیمارستان-میدان انقالب (شهید نسترن صفايی فر ) 2شهری اشنويه

بوکان
46263484جنب آزمایشگاه مرکز بهداشت–ساختمان بیمارستان قدیم –بلوار کردستان شهید قزلجی

46275152جنب ستاد مرکز بهداشت–اول خیابان سردار عزیز خان شهید موکوريان

34282626جنب مخابرات–خیابان سرباز 2شهری پلدشت

44241726(طبقه پایین کلینیک تخصصی( )ره ) جنب بیمارستان امام خمینی –خیابان پزشک 1شهری روستايی شماره پیرانشهر

45535449روبروی بیمارستان شهدا-خیابان انقالب (شهید بهری ) 1شهری روستايی شماره تكاب

34264510پشت بانک کشاورزی–خیابان طالقانی –میدان توحید ساعته16مرکز چالدران

36725552میدان انقالب1شهری چايپاره

خوی
36440337جنب اداره ثبت احوال–میدان استاندارد کلینیک بیماری های حاد تنفسی شهید گل صنملو

36333680کوچه شهید ولیزاده، روبروی دبیرستان حجاب–میدان امامزاده –خیابان شهید کوچری شهید جباری مقدم4مرکز شماره 

سردشت

44337509جنب درمانگاه تخصصی فجر–فلکه بیمارستان قدیم ساعته غربالگری بیماری های واگیر16مرکز 

44362266زمین های مسکن دالور–روبروی پمپ بنزین –خیابان امام -شهر ربط ربط

44353444کوچه درمانگاه–خیابان امام -شهر میر آباد میر آباد

سلماس
35237660جنب دانشگاه پیام نور –تقاطع چمران –خیابان مدرس شهید بهشتی

35262227تقاطع یکه لر–خیابان شهید سالمی تازه شهر

شاهیندژ
46323350نرسیده به ترمینال قدس–خیابان کشاورز –پایین تر از فلکه قیام (1شهری ) شهید بشارتی 

46363670خیابان قلعه سرا–میدان امام حسین مرکز شبانه روزی کشاورز

34279041پایین تر از شهرداری-خیابان امام –میدان ساعت 1شهری شوط

34240800جنب فرمانداری ماکو–خیابان فرمانداری –شهرک ولیعصر 1شهری ماکو

شهر بازرگانبازرگانماکو
بلوار پرستار دانشکده پیراپزشکی ساعته16واحد مستقل مهاباد
شهر گوگ تپهگوگ تپهمهاباد

میاندوآب

45361213روبروی مدرسه وحدت–جاده شاهیندژ -قره ورن مرکز قره ورن

45324210میدان قلم–شهر چهار برج مرکز چهار برج

45546198جنب مخابرات–میدان امیرالمومنین –شهر باروق مرکز  باروق

35669999(ره)پشت بیمارستان امام خمینی –خیابان دانشگاه مرکز شفانقده

شهر محمد یارمرکز محمد يارنقده  





:نامه های ارسالی








