
 SARS-CoV-2پرسش و پاسخ در مورد واکسیناسیون علیه ویروس کرونا  

 واکسن بزنم؟  SARS-CoV-2.چرا باید علیه ویروس کرونا   1  

واکسن ها با هدف استفاده در برابر بیماری هایی تولید یم شوند که فقط با اعمال سایر اقدامات بهداشت عمویم قابل  

ل نیستند.  هدف آنها   ن بردن بیماری های بسیار مرسی با پیامدهای جدی برای سالمتر مردکنتر م ،  محدود کردن و از بی 

ات جدی اقتصادی بر جامعه است ن تأثت   .مرگ و مت  باال ، پیامدهای جدی برای سیستم های بهداشتر ، اما همچنی 

 همه مردم  ویروس جدیدی است که یک سال پس از ظهور ، به طور چشمگت   SARS-CoV-2ویروس کرونا  
ی

ی بر زندگ

در جهان تأثت  گذاشته است.  این بیماری بسیار مرسی است و بنابراین نیم توان فقط با استفاده از سایر اقدامات 

ل کرد.  این در بسیاری از موارد به شدت بر سالمت بیماران تأثت    بهداشت عمویم ، که برای همه ما آشناتر است ، کنتر

 روزمره همه ما را تحت تأثت   یم گذارد ، یم تواند منج
ی

 انساین حتر در افراد سالم شود ، زندگ
ی

ر به از دست دادن زندگ

ن   ان ناپذیری را در رسارس کره زمی  جدی قرار یم دهد ،  سیستم های بهداشتر را به چالش یم کشد و پیامدهای مایل جتر

 ایجاد یم کند 

 

 ت؟ چقدر موثر اسSARS-CoV-2.واکسن برای ویروس کرونا   2

وجود دارد که تحت آزمایشات بالیتن قرار دارند.  اینکه چقدر   SARS-CoV-2در حال حاضن ، واکسن های زیادی برای 

واکسن موثر است ، همیشه به واکسن خاص ، روش صحیح واکسیناسیون و عوامیل در رابطه با پاسخ ایمتن هر فرد  

ن واکسن های ارائه شده  دارد.  به نظر یم رسد اولی 
ی

 موثر هستند.  نهادهای نظاریر  95برای تأیید تا   بستگ
ً
٪ کامال

 مسئول تأیید توزی    ع واکسن ، تأثت  و ایمتن واکسن را در اولویت قرار یم دهند. 

 

 مبتال شوم؟ COVID 19.آیا ممکن است من واکسن بزنم و هنوز به 3

فردی به ویروس کرونا مبتال شود ،  ٪ موثر نیست.  این بدان معناست که در برخن موارد ممکن است 100هیچ واکستن  

ی از عفونت ادامه   اگرچه واکسینه شده است.  بنابراین ، شهروندان باید اقدامات احتیایط پیشنهاد شده را برای جلوگت 

دهند ، یعتن   افراد واکسینه شده باید به استفاده از ماسک ادامه دهند ، فاصله اجتمایع ، شستشوی منظم و دقیق  

ن ک  خود را حفظ کنند.  به نظر یم رسد واکسن ها علیه بیماری دست و تمت 
ی

 covidردن مناطق محل کار یا زندگ

ان آن را کاهش یم دهند 19 ن  مت 

 

 بیمار شوم؟ SARS-CoV-2.آیا ممکن است به دلیل واکسن با ویروس 4

سنهایی که اکنون در  حاوی کل ویروس نیست.  اکتر واکSARS-CoV-2هیچ یک از واکسنهای مورد برریس و تأیید ویروس 

پزشگ استفاده یم شود تنها حاوی بخشی از ویروسها هستند که یم توانند منجر به تولید آنتر بادی محافظ در برابر  

ویروس در شخیص شوند که به آنها تجویز یم شود.  به این ترتیب ، شخیص که واکسینه شده است به هیچ وجه به  

 ا را ندارد. دلیل واکسن خطر ابتال به ویروس کرون

 به بیماری 
ً
مبتال  covid 19اگرچه عالئم فقط پس از واکسیناسیون ظاهر یم شود ، این احتمال وجود دارد که آنها قبال

شده باشند و از آن آگایه نداشته باشند.  اگرچه ممکن است در یط یک یا دو روز از واکسیناسیون تب خفیف ظاهر  

)مانند رسفه های مداوم جدید ، تب شدید یا تب طوالین تر ،   covid 19ماریشود ، اما در صورت بروز عالئم دیگر بی

 آنوسیم ، از دست دادن طعم( ، آنها باید در خانه بمانند  و تست بدهند. 

 

 

 

 

 



 

 یر خطر هستند؟  آیا اثرات نامطلویر دارند؟  SARS-CoV-2آیا واکسن های ضد ویروس کرونا   -5

ممکن است اثرات نامطلوب    SARS-CoV-2مانند همه واکسن های شناخته شده ، واکسن های جدید علیه ویروس

 داشته  

بیشتر آنها خفیف و کوتاه مدت هستند و در همه افراد دیده نیم شوند.   اثرات نامطلویر  مثل درد و حساسیت در  

 یگ دو روز بعد بدتر یم شود.  دستر که واکسن 
ً
 تزریق شده است که تقریبا

 ، رسدرد ، درد عمویم یا عالئم خفیف مانند آنفوالنزا.  گرچه تب است   
ی

 احساس خستگ

 یا covid 19برای دو تا سه روز نادر نیست ، درجه حرارت باال غت  معمول است و ممکن است بیماری 

معمو  احت و مرصف دوز طبییع ازعفونت دیگر  یک عارضه جانتر غت   ل ، لنفادنوپایر است.  استر

 کمتر از یک هفته  
ً
ی داشته باشد.  عالئم نایسی از عوارض جانتر معموال پاراستامول به فرد کمک یم کند تا احساس بهتر

 طول یم کشد. 

 عالئم خفیف بعد از دوز اول هیچ نشانه ای برای واکسیناسیون با دوز دوم نیست ، 

هتر در برابر ویروس مورد نیاز است.  اگر عالئم بدتر شوند یا نگراین وجود داشته باشد ، این مسئله  برای محافظت ب

 وجود دارد 

 خوب است که برای برریس صحیح به پزشک معالج اطالع دهید.  عوارض جانتر واکسن نامطلوب هستند

 اعالم شده با کمک سیستم کارت زرد که به صورت آنالین یافت یم شود

)yellowgeneral/guest/web/gr.eof.www://https .) 

 

 چقدر است؟ SARS-CoV-2. هزینه واکسیناسیون ویروس کرونا جدید6

-SARS-CoVواکسیناسیون یک اقدام بسیار مهم در زمینه بهداشت عمویم است.  توزی    ع واکسن ها علیه ویروس کرونا 

 در یونان رایگان خواهد بود 2

 

 . در صورت تمایل چگونه یم توانم واکسن بزنم؟ 7

 ( ، gr.gov.moh.www://httpsوزارت بهداشت ، از طریق رسانه های اجتمایع و وبسایت خود )

 به طور مداوم شهروندان را در مورد تحوالت جدیدتر در مورد نحوه واکسیناسیون انجام شده آگاه یم کند. 

 COVID-19طبق برنامه واکسیناسیون میل    

)19/-covid-gia-kalypsis -semvoliastiki-schedio-https://covid19.gov.gr/ethniko 

 شهروندان یم توانند از طریق  

ونیگ )/  ونیگ ثبت نام نکرده اند  یم تواننداز   (https://emvolio.gov.grنسخه الکتر یا کساین که در نسخه الکتر

 طریق یک بستر آنالین اقدام کنند. برای این منظور یک مرکز پاسخگویی تماس ویژه فعالیت خواهد کرد. 

 

 

 

  

https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral)
https://www.moh.gov.gr/
https://covid19.gov.gr/ethniko-schedio-emvoliastikis-


 آیا بعد از واکسیناسیون باید اقدامات حفاظتر در برابر ویروس کرونا انجام دهم؟  -8

هیچ جایگزیتن برای  اقدامات سالمت عمویم دیگری در این مرحله از   SARS-CoV-2واکسن های جدید ویروس کرونا 

ی کرونا نیست.    همه گت 

 از مردم  به    
ی

ن باید ببینیم که در نهایت چند درصد  در مرحله اول ، واکسیناسیون بخش بزرگ زمان نیاز دارد  ، همچنی 

 از جمعیت واکسن دریافت یم کنند 

و حتر در مورد نحوه انتقال ویروس کرونا جدید بیشتر بیاموزیم.  هنوز مشخص نیست که چه درصدی از جمعیت   

 باید  با واکسن های جدید واکسینه شوند.  

دانیم چه تعداد از افراد بیمار بوده و واکسینه شده اند تا ویروس کرونای جدید  مصونیت ، به عبارت دیگر ، ما نیم 

ی مورد نیاز است   منتقل نشود.  عالوه بر این ، داده های بیشتر

 در کاهش خطر ابتال به SARS-CoV-2در مورد اثر بخشی واکسن های جدید علیه  

 مانده را بردارند محدودیت انتقال ویروس تا زماین که مقامات ذیصالح 
ر
 های حفظ بهداشت عمویم باق

ن دوز واکسن   اقدامات علیه ویروس جدید ، به ویژه با توجه به اطالعات موجود ، تزریق اولی 

ن دلیل افراد واکسینه شده باید به    ن نیم کند.  به همی   محافظت مورد نیاز را تامی 

ن کردن فضا استفاده از ماسک ، حفظ فاصله اجتمایع ، بهداشت    منظم و دقیق دست و تمت 

 یم کنند یا کار یم کنند ادامه دهند.  در غت  این صورت ممکن است منجر به شیوع مجدد بیماری  
ی

جایی که آنها زندگ

 شود و

ی قرار گرفته است امری بسیار نامطلوب است.  یت به شدت تحت تأثت  این همه گت   از آنجا که برسی
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