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 اطالعات مربوط بھ واکسیناسیون ویروس کرونا: نظرات موافق و مخالف
 

 ھایی وجود دارند؟چھ تردید دالیل خوب برای واکسیناسیون
 کندواکسیناسیون از من در برابر بیماری سخت یا کشنده محافظت می

o ھای آن را از خود نشان دادند. بعضی از موج سوم، افراد جوان زیادی نیز بودند کھ بھ سختی بیمار شدند و واکنش درست در
 آنھا ممکن است چندین ماه طول بکشند.

o  جان خود را از دست  19-نفر در آلمان در اثر ابتال بھ کووید 91068گیر تاکنون از آغاز بیماری ھمھ 2021.07.06تا
 اند.داده

 
 کندام و اطرافیانم محافظت میواکسیناسیون از خانواده

o تواند بدون این کھ جلب توجھ کند گسترش یابد. با این حال، افراد واکسینھ بھ دلیل زمان نسبتا طوالنی نھفتگی، ویروس اغلب می
 توانند زنجیره ابتال بھ ویروس را بشکنند.شده می

 
 گیرمھده میبا واکسیناسیون، مسئولیت اجتماعی را بھ ع

o مثال نوزادان، افرادی کھ  کنند.توانند خودشان را واکسینھ کنند محافظت میافراد واکسینھ شده ھمچنین از افرادی کھ نمی
 شان مختل شده است و یا افراد در معرض خطر.سیستم ایمنی

 
 شودھای مراقبت ویژه میواکسیناسیون باعث کمتر شدن بار نھادھای مسئول سالمت و بخش

o  ھر چھ تعداد بیشتری از افراد واکسینھ شوند، افراد کمتری مجبور خواھند شد بھ دلیل وضعیت سخت بیماری، مراحل درمان را
ھای دیگر باید تحت ھمچنین آنھایی کھ بھ دلیل بیماری -پشت سر بگذارند. کم شدن بار بیمارستان بھ نفع ھمھ بیماران است 

 درمان پزشکی قرار گیرند.
 

 از طریق واکسیناسیون قابل اطمینان استمحافظت 
o اند، تاثیر باالیی دارند، آن ھم پس از آن کھ ھایی کھ تاکنون مجاز اعالم شدهبر اساس تحقیقات مربوط بھ واکسیناسیون، واکسن

 بادی تولید کرد.بدن در نتیجھ واکسیناسیون بھ تعداد کافی آنتی
 

 عادی استواکسیناسیون بخشی از راه بازگشت بھ زندگی 
o ھر فرد در این امر سھیم  ھا ھستند.ھمھ در آرزوی بازگشت بھ زندگی عادی، معاشرت اجتماعی و برداشتھ شدن محدودیت

 شود.شود و گسترش کرونا متوقف میاست، کھ در آن زنجیره عفونت شکستھ می
 

 گیر استواکسیناسیون، فرصت ما برای پایان دادن بھ بیماری ھمھ
o کنند، بھ این حالت ایمنی ھا را با خود حمل میبادیھنگامی کھ تعداد افراد کافی واکسینھ شدند یا بھ دلیل ابتال قبلی بھ بیماری آنتی

 گیر پیشگیری کرد. توان از گسترش افزایشی ویروس و بیماری ھمھشود. بھ این ترتیب، در طوالنی مدت میای گفتھ میگلھ

 ؟خطر استآیا واکسن بی
o  .سازگاری، ایمنی و تاثیر استاندارھای کیفی واکسن در فرایندھای تایید در اروپا بسیار باال ھستند 

 ھا در سھ مرحلھ تحقیق بررسی شدند.واکسن
 

 ھا خیلی سریع تایید شدند؟چرا واکسن
o  مالی واکسن دارای باالترین درجھ اولویت بود، بسیاری از موانع مانند مسائل بروکراتیک یا مشکالت

 از سر راه برداشتھ شدند:
ھای دیگر ھای بیماریفرسای واکسنھای طاقتھای تایید شده ھمان کنترلبا این حال، واکسن :مھم 

 را پشت سر گذاشتند.
 

 آیا واکسیناسیون عوارض جانبی دارد؟
o ھا و عوارض جانبی پس از نیز ممکن است واکنش 19-مثل ھر واکسن، پس از واکسیناسیون کووید

ھای پس از واکسیناسیون بھ طور معمول مدتی کوتاه پس از تزریق واکسیناسیون رخ دھند.  واکنش
 یابند.دھند و چند روز ادامھ میواکسن رخ می

o شود. ھای ناچیز ظاھر میشود و یا فقط واکنشگونھ واکنش پس از واکسیناسیون ظاھر نمیاغلب ھیچ
ثال عبارتند از دردھایی در محل تزریق، خستگی یا ھای پس از واکسیناسیون برای ماین واکنش

 سردرد.
o   بنا بھ گزارش موسسھPaul Ehrlich  از  0,2ھای جدی فقط در واکنش 2021.05.31تا تاریخ

 دوز تزریق شده گزارش شدند. 1000ھر 
 

 آیا توضیحات پزشکی وجود دارد؟
o  شود و این امکان وجود دارد کھ میپیش از انجام واکسیناسیون، ھمیشھ یک فرم سوابق پزشکی پر

 یک جلسھ مشاوره با یک پزشک برگزار شود.
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