
این دفترچه درباره واکسیناسیون کووید-19 
توضیح می دهد که چه کسانی واجد شرایط 

دریافت واکسن هستند و واکسیناسیون برای 
محافظت از چه کسانی الزم است.

  راهنمای 
 بزرگساالن 

 واکسیناسیون کووید-19 

ید. از خود محافظت کن
ایمن سازی در مقابل کووید-19
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کووید-19 سیون  نا واکسی

فهرست
کووید-19 یا کروناویروس چیست؟

درباره انواع واکسن

چه کسی باید واکسن کووید-19 دریافت کند؟

آیا خطر ابتالء به کووید-19 برای من بیشتر است؟

چه کسانی نمی توانند واکسن دریافت کنند؟ 

آیا این واکسن از من محافظت خواهد کرد؟ 

آیا این واکسن عوارض جانبی خواهد داشت؟

من واکسن آنفلوآنزای خود را دریافت کرده ام، آیا 
نیاز است که واکسن کووید-19 هم دریافت 

کنم؟

آیا ممکن است از خود واکسن کووید-19 
بگیرم؟ 

در مرحله بعد باید چه کار کنم؟

اگر برای نوبت بعدی، حال من خوب 
نباشد، چه کار باید بکنم؟

آیا این امکان وجود دارد که 
پس از دریافت واکسن، 

به دیگران کووید-19 
را انتقال بدهم؟
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کووید-19 یا کروناویروس چیست؟
کووید-19 توسط یک کروناویروس جدید با عنوان 

سارس-کووید2 ایجاد می شود. این بیماری برای اولین 
بار در اواخر سال 2019 شناسایی شد. این بیماری 

بسیار مسری است و می تواند منجر به بیماری تنفسی 
شدید گردد. 

بسیاری از افراد مبتال ممکن است عالئمی نداشته باشند 
یا فقط عالئمی خفیف داشته باشند. این عالئم معموالً 

بصورت سرفه، تب، سردرد و از دست دادن حس چشایی 
یا بویایی شروع می شوند. 

برخی افراد ممکن است احساس خستگی شدید، درد 
عضالنی، اسهال و استفراغ، تب و احساس سر در گمی 

داشته باشند. در تعداد کمی از افراد، بیماری شدید می 
شود که ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان یا 

پذیرش در بخش مراقبتهای ویژه داشته باشد. 

در کل، مرگ و میر ناشی از این بیماری، کمتر از 
1 نفر از هر 100 نفر فرد مبتال به کووید-19 می 
باشد، اما در افراد باالی 75 سال، این رقم به 1 در هر 

10 نفر می رسد. 

هیچ درمان قطعی برای کووید-19 وجود ندارد، 
اگرچه برخی درمانهایی که اخیراً آزمایش شده اند به 

کاهش خطر عوارض کمک می کنند. 

درباره انواع واکسن
در بریتانیا، پس از تایید، دو نوع واکسن 

کووید-19 برای استفاده وجود خواهد داشت. برای 
ایجاد بیشترین ایمنی، در هر دو نوع این واکسن 

ها نیاز به استفاده از دو دوز می باشد.
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چه کسی باید واکسن کووید-19 دریافت کند؟
کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی )JCVI(، به 

عنوان یک گروه متخصص مستقل، به NHS توصیه 
کرده است که این واکسنها را ابتدا به کسانی ارائه کند که 

باالترین خطر ابتالء به بیماری و بیشترین خطر عوارض 
شدید ناشی از این بیماری را دارند.

این دسته شامل سالمندان، کارمندان خط مقدم مراقبتهای 
بهداشتی و اجتماعی، ساکنین و کارمندان خانه های 

سالمندان، و افرادی می شود که بیماری های خاص داشته 
باشند. هرگاه تعداد واکسن بیشتری موجود باشد، در 

اولین فرصت ممکن به دیگر افرادی که در معرض خطر 
هستند واکسن ارائه خواهد شد.

آیا خطر ابتالء به کووید-19 برای من بیشتر 
است؟

کروناویروس می تواند هر کسی را مبتال کند. اگر سالمند 
هستید و مشکالت سالمتی بلندمدت دارید، کووید-19 
می تواند بسیار شدید و در برخی موارد مرگ آور باشد. 

در موارد زیر باید واکسن کووید-19 دریافت کنید:
افراد بزرگسالی که در آسایشگاه سالمندان کار یا 	 

زندگی می کنند 
کارکنان خط مقدم مراقبت های بهداشتی	 
کارکنان خط مقدم مراقبت های اجتماعی 	 
ارائه کننده های مراقبت خانگی برای سالمندان	 
سن 65 سال یا باالتر	 
بزرگساالن با سن کمتر و مشکالت بالینی درازمدت 	 

)صفحه بعد را مشاهده کنید( 
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این واکسن به افراد بزرگسال مبتال به بیماریهای زیر نیز 
ارائه می شود:

انواع سرطان خون )مانند لوسمی، لنفوم یا میلوما(	 
دیابت	 
زوال عقل	 
مشکالت قلبی	 
مشکالت قفسه سینه یا تنفسی، از جمله برونشیت، 	 

آمفیزم یا آسم شدید
بیماری های کلیوی	 
بیماری های کبدی	 
موارد کاهش ایمنی ناشی از بیماری ها یا اقدامات 	 

درمانی )مانند ابتالء به HIV، استفاده از داروهای 
استرویدی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی(

آرتریت روماتیسمی، لوپوس یا پسوریازیس	 
پس از پیوند اعضاء	 
 	)TIA( پس از سکته مغزی یا حمله ایسکمیک گذرا
بیماری سیستم عصبی یا بیماری های تحلیل 	 

عضالنی
معلولیت ذهنی شدید یا عمیق	 
مشکالت طحال، مانند بیماری سلولهای داسی شکل، 	 

یا اگر طحال شما برداشته شده
اضافه وزن بسیار زیاد )شاخص توده بدن 40 و 	 

باالتر(
بیماری روانی شدید	 

کلیه افرادی که در گروه بالینی افراد شدیداً آسیب پذیر 
قرار بگیرند واجد شرایط دریافت واکسن کووید-19 

خواهند بود. اینکه به شما واکسن ارائه شود یا خیر ممکن 
است بستگی به شدت بیماری شما داشته باشد. پزشک 

عمومی شما می تواند به شما بگوید آیا واجد شرایط 
هستید یا خیر.
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چه کسانی نمی توانند واکسن دریافت کنند؟ 
واکسنها ارگانیسمهای زنده ندارند، و بنابراین برای افرادی 
که اختالالت سیستم ایمنی دارند بی خطر هستند. ممکن 
است این افراد واکنش خوبی به واکسن نشان ندهند. تعداد 

اندکی از افراد در معرض خطر کووید-19 نمی توانند 
واکسن دریافت کنند - این دسته شامل افرادی است که 

حساسیتهای شدید دارند. 

زنانی که در سن باروری هستند، خانمهایی که باردار 
 هستند یا شیر می دهند، باید جزئیات بیشتر را در 

www.nhs.uk/covidvaccination مطالعه کنند. 

آیا این واکسن از من محافظت خواهد کرد؟ 
واکسن کووید-19 احتمال ابتالء شما به بیماری 

کووید-19 را کاهش می دهد. ممکن است یک یا دو 
هفته طول بکشد تا بدن شما از طریق دوز اول واکسن 

محافظت در برابر بیماری ایجاد کند.

نشان داده است که این واکسن کارآئی خوبی دارد و 
در مطالعات انجام شده بر بیش از 20000 نفر 

خطری گزارش نشده است. 

مانند همه داروها، هیچ واکسنی تأثیر قطعی 
ندارد - برخی افراد ممکن است علیرغم 

دریافت واکسن به کووید-19 مبتال شوند، اما 
پیش بینی می شود که این ابتالء مالیم تر باشد.

http://www.nhs.uk/covidvaccination
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آیا این واکسن عوارض جانبی خواهد داشت؟
مانند همه داروها، واکسنها هم ممکن است عوارض 

جانبی داشته باشند. بیشتر این عوارض، مالیم و کوتاه مدت 
هستند، و همه افراد به آنها دچار نمی شوند. حتی اگر پس 
از دوز اول عالئمی داشتید، الزم است که دوز دوم را نیز 

دریافت کنید. ممکن است با دوز اول تا حدی محافظت 
ایجاد شود، اما دوز دوم محافظت طوالنی مدت تری را در 

مقابل ویروس ایجاد می کند.

عوارض جانبی بسیار شایع عبارتند از:
احساس درد، سنگینی و درد با تماس در محل تزریق در 	 

بازو. شدید ترین زمان این عارضه معموالٌ حدود 1-2 
روز پس از واکسن است

احساس خستگی	 
سردرد	 
دردهای عمومی، یا عالئم شبیه آنفلوآنزای خفیف	 

احساس تب و گرگرفتگی به مدت دو تا سه روز غیر 
معمول نیست، ولی تب باال عادی نیست و ممکن است 
نشان از این داشته باشد که شما کووید-19 یا عفونت 
دیگری دارید. برای بهبود حالتان، می توانید استراحت 
کنید و یک دوز معمول پاراستامول مصرف نمایید )به 

توصیه های روی بسته بندی دارو توجه کنید(. 

عالئم پس از واکسیناسیون معموالً 
کمتر از یک هفته باقی می ماند. اگر 
احساس می کنید که عالئم شما بدتر 
 NHS 111 شده یا نگرانی دارید، با

تماس بگیرید.
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اگر با پزشک یا پرستار مشورت می کنید، حتماً به 
ایشان درباره واکسیناسیون خود بگویید )به آنها کارت 
واکسیناسیون را نشان دهید( تا اینکه بتوانند به طور 

مناسب شرایط شما را ارزیابی کنند. 

 همچنین می توانید ازطریق برنامه کارت زرد 
)Yellow Card( عوارض جانبی مشکوک واکسنها یا 

داروها را گزارش کنید. به صفحه 11 مراجعه نمایید.

اگر در حال حاضر در گروه افراد به شدت آسیب پذیر 
از لحاظ بالینی قرار دارید، لطفاً همچنان از رهنمودهای 

دولت پیروی کنید.
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شما نمی توانید از این واکسن، کووید-19 بگیرید 
اما امکان دارد که از قبل کووید-19 گرفته باشید 

ولی پیش از زمان واکسیناسیون متوجه عالئم خود 
نشده باشید. 

بروز یکی از عالئم زیر در روزهای اخیر، از 
مهمترین عالئم کووید-19 است:

شروع تازه سرفه مستمر	 
تب باال	 
از دست دادن، یا تغییر در حس عادی چشایی 	 

یا بویایی
اگر عالئم باال را داشتید، در منزل بمانید و برای 

انجام آزمایش اقدام کنید.

اگر اطالعات بیشتری در زمینه عالئم نیاز دارید 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus- به

COVID-19/symptoms مراجعه کنید.

آیا ممکن است از خود واکسن کووید-19 
بگیرم؟ 

من واکسن آنفلوآنزای خود را دریافت کرده ام، 
آیا نیاز است که واکسن کووید-19 هم دریافت 

کنم؟ 
واکسن آنفلوآنزا از شما در برابر کووید-19 محافظت 

نمی کند. از آنجا که واجد شرایط دریافت هر دو واکسن 
می باشید، بهتر است هر دو را دریافت کنید، اما 

معموالً با فاصله دست کم یک هفته.

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
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در مرحله بعد باید چه کار کنم؟
پس از دریافت دوز اول، برای حضور برای نوبت دوم 

برنامه ریزی کنید. شما باید کارت سوابق داشته باشید و 
قرار بعدی شما باید بین 3 تا 12هفته بعد باشد. 

اهمیت بسیاری دارد که برای بیشترین میزان محافظت 
هر دو دوز واکسن را دریافت نمایید.

اگر برای نوبت بعدی، حال من خوب نباشد، چه 
کار باید بکنم؟

اگر حال شما خوب نیست، بهتر است صبر کنید تا 
زمانی که بهبود پیدا کنید تا واکسن خود را دریافت 

نمایید، اما باید در اولین فرصت ممکن آن را دریافت 
نمایید. اگر در قرنطینه شخصی هستید، منتظر آزمایش 
کووید-19 می باشید یا مطمئن نیستید سرحال و سالمت 

هستید، نباید برای واکسیناسیون حضور یابید. 

Don’t forget to attend your appointment to have your second 
dose of vaccine. You will have the best protection after two doses. 
Second appointment date:

Public Health England gateway number: 2020311. Product code: COV2020311

Name

1

2

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Protect yourself.

مراقب کارت خود باشید و حتماً برای نوبت بعدی خود 
حضور پیدا کنید تا دوز دوم را دریافت نمایید.
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آیا ممکن است پس از دریافت واکسن به کسی 
کووید-19 را انتقال بدهم؟

واکسن نمی تواند شما را به کووید-19 مبتال کند، و دو 
دوز واکسن احتمال بیماری شدید شما را کاهش می دهد. 
ما هنوز نمی دانیم آیا این واکسن می تواند از ابتالء شما 
و انتقال ویروس از طریق شما جلوگیری کند. بنابراین، 
همچنان مهم است که شما از رهنمودهای منطقه محلی 

خود پیروی کنید تا از افراد اطراف خود محافظت نمایید. 

برای محافظت از خودتان، خانواده، دوستان و همکاران 
خود، همچنان باید:

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایید	 
از ماسک صورت استفاده کنید	 
دستهایتان را به دقت و به طور مرتب بشوئید 	 
 از رهنمودهای فعلی در 	 

www.gov.uk/coronavirus پیروی کنید

لطفاً برای اطالعات بیشتر در مورد این واکسن، از 
جمله عوارض جانبی، دفترچه اطالعات محصول را با 

جستجوی کارت زرد کروناویروس مطالعه نمایید.

همچنین می توانید ازطریق برنامه کارت زرد 
)Yellow Card( عوارض جانبی مشکوک واکسنها 

یا داروها را گزارش کنید.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

http://www.gov.uk/coronavirus
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk


کووید-19 از طریق قطرات ریز که از طریق 
تنفس و از راه بینی یا دهان منتقل می شوند، 
بویژه هنگام گفت و گو یا سرفه، گسترش پیدا 

می کند. همچنین از طریق لمس چشمها، بینی و 
دهان پس از تماس با اشیاء 

یا سطوح آلوده نیز می 
تواند وارد بدن شود.

به یاد داشته باشید
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شماره درگاه بهداشت عمومی انگلستان: 2020469

 شما می توانید تعداد بیشتری از این برگه های رایگان را 
از www.healthpublications.gov.uk سفارش دهید

 واکسیناسیون، کمک به محافظت 
از کسانی که آسیب پذیرتر هستند. 

اگر به اطالعات بیشتری در زمینه واکسیناسیون 
کووید-19 نیاز دارید، لطفاً به اینجا مراجعه نمایید: 

www.nhs.uk/covidvaccination

http://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/

