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 وزارت سالمت

 ۱۹برگه اطالعات وا�سن کوو�د 
 ۲۰۲۱آور�ل  ۱ – ۵.۰�سخه 

کند و هدف آن ارائه �ا جا�گ��ئف توص�ه، �شخ�ص �ا درمان پزش� �ا توص�ه حقو�ت این سند تنها اطالعات پا�ه را ارائه �
 ن�ست. 

 ۱۹وا�سن کوو�د اند: تأی�د شدە Health Canadaز�ر برای استفادە در کانادا توسط  ۱۹های کوو�د تا به امروز، وا�سن 
BioNTech-Pfizer ، ۱۹وا�سن کوو�د Moderna ، ۱۹وا�سن کوو�د AstraZeneca ، ۱۹وا�سن کوو�د 

COVISHIELD ۱۹وا�سن کوو�د ، و . Janssen ۱۹اطالعات وا�سن کوو�د Janssen  به محض اینکه موجودی
مجاز برای استفادە در کانادا با استفادە از  ۱۹های کوو�د وا�سنبرای کانادا تأی�د شود به این سند اضافه خواهد شد.   تمام 

انه توسط استانداردهای سخت همچنان به نظارت بر تمام  Health Canadaاند.  تأی�د شدە Health Canadaگ�ی
ف شود آنها ادامه �وا�سن  ها ا�من و مؤثر هستند. دهد تا مطمنئ

 پ�ش از در�افت وا�سن، پاسخ تمام پرسش
�
 این برگه اطالعات را با دقت بخوان�د و حتما

�
دهندە هایتان را از �ک ارائهلطفا

 خدمات سالمت در�افت کن�د. 

چ�ست ۱۹کوو�د 
ف بار در  ۱۹شود.  کوو�د ) ا�جاد �SARS-CoV-2ست که توسط و�روس کرونای جد�د (�ک عفونت ا ۱۹کوو�د  اولنی

ی جهایف شدە است. کوو�د �شخ�ص دادە شد و از آن موقع در جهان شی�ع پ�دا کردە و باعث �ک همه ۲۰۱۹دسام�ب  گ�ی
 هنگام �فه، عطسه، آواز خواندن، صحبت کردن �ا نفس کش�دن از �ک شخص ب ۱۹

�
�مار به اشخاص د�گر منتقل عمدتا

ف عالئم هم شود. ذکر این نکته حائظ اهم�ت است که شخص مبتال به این ب�ماری �� تواند عفونت را حئت بدون داشنت
 و از دست دادن حس ب��ایی اشارە کرد. توان به �فه، نفس� ۱۹عالئم کوو�د از   پخش کند. 

گ
، تب، لرز، کوفت�

گ
بر�ف  تن�

ە آناز افراد مبتال به این و�روس هیچ عالئ� ندارند، در حا� که سای��ن عالئ� از خود �شان � ها از خف�ف دهند که گس�ت
 تا شد�د است. 

 کنند؟حفاظت ا�جاد �  ۱۹ه در مقابل کوو�د چگون ۱۹های کوو�د وا�سن
ی شب�ه عفونت را به بدنمان ارائه �نحوە کار تمام وا�سن ف  ها این گونه است که چ�ی

گ
کنند تا س�ستم دفا� ما بتواند چگون�

ی از ابتال به ب�ماری در آیندە د  در جهت جلوگ�ی
�
د. این حفاظت طب�� متعاقبا ر صورت ا�جاد حفاظت طب�� را �اد بگ�ی

�د.  ۱۹امکان ندارد که از وا�سن، کوو�د کند.  کمک �  ۱۹تماس با و�روس کوو�د   بگ�ی

های کوو�دوا�سنتوان در صفحه وب را � ۱۹های کوو�د اطالعات ب�ش�ت در�ارە نحوە محافظت ارائه شدە توسط وا�سن
ف  سازمان سالمت عمو� انتار�و  ۱۹ ی با�د بدان�د ۱۹ن کوو�د در�ارە وا�سو همچننی ف : ۱۹های کوو�د وا�سنو  چه چ�ی

 �افت.  های مبتئف بر وتکور و�رو�وا�سن

مجاز برای استفادە در کانادا برای محافظت در برابر ب�ماری دارای عالئم و مورد تأی�د  ۱۹های کوو�د تمام وا�سن 
دە که در آنآزما�شگاە، مؤثر هستند.   ها ها هر دو دوز وا�سن به افراد تزر�ق شدە است، تمام وا�سندر تحق�قات گس�ت

ی از ابتالی افراد به ب�ماری دارای اند.  اث��خ�ث به خویب عمل کردە ۱۹عالئم و مورد تأی�د آزما�شگاە کوو�د  جهت جلوگ�ی
٪ و برای ۹۰ب�ش از  Modernaو  Pfizer-BioNTechروز �س از دوز اول و پ�ش از دوز دوم برای  ۱۴وا�سن 

https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
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ث� وا�سن �س از دوز دوم با فاصله زمای  فن زدە �شود.  اث��خ ی AstraZeneca/COVISHIELD ب�ش از ۷۰٪ تخم
توص�هشدە برای Pfizer-BioNTech و Moderna ب�ش از ۹۰٪ و برای AstraZeneca/COVISHIELD ب�ش 
فن زدە �شود. در�افت هر دو دوز این وا�سنها حائظ اهم�ت است).  محافظت بلندمدت در برابر کوو�د ۱۹  ی از ۸۰% تخم
فن برای  ی تنها �س از در�افت دوز دوم وا�سن به دست �آ�د.  تمام وا�سنهای کوو�د ۱۹ مجاز برای استفادە در کانادا همچن

ف� �س�ار مؤثر هستند.  یت ی�ی از �س�ی شدن ن جلوگ

 ها را در�افت کنند؟ توانند این وا�سن چه کسایف � 
های اول��ت مشخص شدە �ک �ی کامل وا�سن با�د به افرادی که �سبت به وا�سن ضد اند�کاسیون ندارند و در گروە

 ارائه شود. قرار دارند 

 سال به باال مجوز دارد.  ۱۶در حال حا�ف برای افراد  Pfizer-BioNTech ۱۹وا�سن کوو�د  •
 سال به باال مجوز دارد.  ۱۸در حال حا�ف برای افراد  Moderna ۱۹وا�سن کوو�د  •
، کمیته سال به باال مجوز دارد.   ۱۸در حال حا�ف برای افراد  AstraZeneca ۱۹وا�سن کوو�د  • در حال حا�ف

 ISHIELDCOVو  AstraZeneca ۱۹های کوو�د که وا�سن  کند توص�ه �) NACIمشوریت م� وا�سیناسیون (
 سال استفادە �شود.  ۵۵برای افراد ز�ر 

 به جهت اطالع از احراز صالح�ت خود برای در�افت وا�سن در حال حا�ف بر مبنای اول��ت 
�
ط�ح بندی، لطفا

  ن�د. مراجعه ک انتار�و  ۱۹وا�سیناسیون کوو�د 

دهندە خدمات سالمئت که وا�سن را به شما  پ�ش از در�افت وا�سن، در صورت وجود موارد ز�ر به ارائه 
 دهد اطالع ده�د: ارائه � 

 دار�د.  ۱۹ها و عالئم کوو�د در حال حا�ف حس ناخوش بودن دار�د �ا �شانه •
�ا هر وا�سن د�گری وا�نش آلرژ�ک  ۱۹�د های کوو دهندە وا�سن، �� از مواد �شک�ل۱۹قبً� به �ک وا�سن کوو�د  •

 ا�د. داشته
 آلرژی �ا هر گونه ب�ماری آلرژ�ک دار�د.  •
دە هست�د.  •  باردار هست�د �ا ممکن است باردار باش�د �ا مادر ش�ی
 به دل�ل ب�ماری �ا درمان دچار �کوب س�ستم ا�مئف هست�د �ا دچار ب�ماری خودا�مئف هست�د.  •
ترس�د. ا�د �ا از �نگ �ا�د �ا �گ�جه گرفتهدر گذشته �س از در�افت وا�سن �ا انجام �ک فرآیند پزش� از حال رفته •

دن به اینکه هنگام در�افت وا�سن دراز بکش�د تا تواند کمکتان کند، مثً� با توص�ه کر دهندە خدمات سالمت �ارائه
 حال �ش��د. یب 

تواند بر لخته شدن خون اثر بگذارد. این اطالعات به اختالل خون��زی دار�د �ا در حال م�ف دارویی هست�د که � •
ی کند. دهندە خدمات سالمت کمک �ارائه  کند از خون��زی �ا کبودی �نگ جلوگ�ی

 ا�د. ) در�افت کردە۱۹ن د�گری (به غ�ی از وا�سن کوو�د روز گذشته وا�س ۱۴در •

ی در اخت�ار افرادی قرار �اط های و�ژەوا�سیناسیون برای گروەهای سند راهنمای توص�ه دەالعات ب�ش�ت دهد که مادر ش�ی
های خودا�مئف هستند، به دل�ل ب�ماری �ا درمان دچار نقص ا�مئف بودە �ا باردار هستند، آلرژی دارند، مبتال به ب�ماری

ف نوجوانایف که ر�سک باالی نتایج وخ�م نا�ث از کوو�د  �ارە اینکه وا�سن برای ا�ر پرس�ث در   را دارند.  ۱۹هستند و همچننی
ا�ط پزش� شما مناسب است �ا نه دار�د، با ارائه  دهندە خدمات سالمت خود صحبت کن�د. �ث

ف

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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 ها را به تع��ق ب�اندازد؟ چه ک� با�د در�افت این وا�سن 

 ا�د. ) در�افت کردە۱۹روز گذشته وا�سن د�گری (به غ�ی از وا�سن کوو�د  ۱۴افرادی که در  •
افرادی که عالئم �ک ب�ماری حاد را دارند؛ این افراد با�د تا زمایف که عالئم برطرف شود منتظر بمانند تا از اضافه شدن  •

ی شود.   هر گونه عارضه نا�ث از ب�ماری به عوارض جانئب م��وط به وا�سن جلوگ�ی
، در صوریت که این افراد در �ک درمانگاە/محل ۱۹دارند. جت کاهش خطر انتقال کوو�د  ۱۹ادی که عالئم کوو�د افر  •

ها خواسته خواهد شد اقدامات سالمت عمو� مح� فع� را انجام دهند و توص�ه وا�سیناسیون حضور �ابند، از آن
 ها آزما�ش گرفته شود. شود که از آن�

�ا به دل�ل تماس نزد�ک با �ک  ۱۹بدون عالئم که به دل�ل �شک�ک �ا تأی�د ابتال به عفونت کوو�د  افراد دارای عالئم و  •
ها توص�ه شدە است خود را قرنطینه کنند، نبا�د در درمانگاە مجری وا�سیناسیون به آن ۱۹مورد مبتال به کوو�د 

 تظر بمانند. حضور �ابند و برای در�افت وا�سن با�د تا پا�ان دورە قرنطینه خود من

شود؟ وا�سن چگونه تزر�ق � 
های کمیته توص�هاین استان با تبع�ت از شود.  وا�سن با استفادە از �ک �نگ در باالی بازو (به عضله دلتوئ�د) تزر�ق �

، BioNTech-Pfizerهای برای وا�سن ۱۹، فاصله زمایف تا دوز دوم وا�سن کوو�د )NACIمشوریت م� وا�سیناسیون (
Moderna  وAstraZeneca/COVISHIELD  ماە �س از دوز اول افزا�ش دادە است.  ۴را تا 

ماە �س از در�افت دوز اول  ۴، فاصله زمایف توص�ه شدە برای در�افت دوز دوم Pfizer-BioNTechبرای وا�سن  •
 است. 

 ماە �س از در�افت دوز اول است.  ۴، فاصله زمایف توص�ه شدە برای در�افت دوز دوم Modernaبرای وا�سن  •
ماە �س از  ۴رای در�افت دوز دوم ، فاصله زمایف توص�ه شدە بCOVISHIELDو  AstraZenecaبرای وا�سن  •

 در�افت دوز اول است. 

واحد در�افت کنند (�عئف افراد با�د دوز اول و دوم وا�سن  ۱۹افراد با�د تمام �ی وا�سن را از �ک محصول وا�سن کوو�د 
ویت در نظر های متفاو وکتور و�رو�) با�سئت وا�سن mRNAواحدی را در�افت کنند). انواع مختلف وا�سن (برای مثال، 

 گرفته شدە و نبا�د در �ک �ی واحد استفادە شوند. 

ها چ�ست؟ دهندە وا�سنمواد �شک�ل  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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-Pfizer دهندەمواد �شک�ل
BioNTech

ModernaAstraZeneca / و
COVISHIELD

وکتور و�رو� غ�ی قابل •mRNA• mRNA • پزش�
 )ChAdجا�گ��ئف (

 غ�ی پزش�

ALC-0315 • لیپ�دها 
• ALC-0159 –  ک�

ات�لن گل�کول پ�
)PEG) 

• -ns-۲،۱-دیاستئارو�ل
ف   گل�کرو-۳-فسفا�ولنی

(CPSD) 
ول •  کلس�ت

• -ns-۲،۱-دیاستئارو�ل
ف   گل�کرو-۳-فسفا�ولنی

(CPSD) 
ول •  کلس�ت
• PEG2000 DMG 

SM-102

سد�م ادتات دی •
 )EDTAه�درات (دی

 اتانول •
 ه�ست�دین-ال •
ه�ست�دین -ال •

ه�دروکلرا�د 
 مونوه�درات

 ۸۰سور�ات پ� •

دیباز�ک سد�م فسفات  • هانمک
 ه�دراتدی

مون��از�ک پتاس�م  •
 فسفات

 پتاس�م کلرا�د •
 سد�م کلرا�د •

 است�ک اس�د •
سد�م استات  •

 ه�دراتتری
ف  •  ترومتامنی
ف ه�دروکلرا�د •  ترومتامنی

�م کلرا�د  • ف من�ی
 هگزاه�درات

 سد�م کلرا�د •

 سا�روز • سا�روز • سا�روز • شگر

 آب برای تزر�ق آب برای تزر�ق آب برای تزر�ق • • •

دهندە، از جمله مرور دقیق این فهرست حائظ اهم�ت است، ز�را بر�ف افراد ممکن است به بر�ف از این مواد �شک�ل
ن و/�ا  ۸۰سور�ات پ�و  )PEGات�لن گل�کول (پ� آ�د که این ، حساس�ت داشته باشند.  با این حال، کم پ�ش �ترومتامنی

سازی ) در محصوالیت نظ�ی داروها، محصوالت آمادەPEGت�لن گل�کول (اهای آلرژ�ک شوند.  پ�مواد باعث ا�جاد وا�نش
ف  ، ملنی �ترودە برای کلونوسکویپ ، کرمها، �ث های پوست، محصوالت پزش� استفادە شدە روی های �فه، مواد آرا��ث

ف چشم �افت � ف چشم و محلول ل�ف دندان، ل�ف ها ها �ا نوش�دیف ات�لن گل�کول در غذاشود.  پ�پوست و در طول عمل، خم�ی
در  ۸۰سور�ات شود، اما تا�نون وا�نش آلرژ�ک نا�ث از آن در غذا و نوش�دیف شناسایی �شدە است.  پ�هم �افت �

شود. ها و عوامل ضد �طان) و مواد آرا��ث �افت �های و�تامینه، قرصسازی پزش� (نظ�ی روغنمحصوالت آمادە
ف مادە استای است که در مواد  ترومتامنی  شود. زا پزش�، داروهای خورا� و داروهای تزر��ت �افت �کن�ت

 عوارض جانئب وا�سن چ�ست؟ 
ها، ممکن است عوارض جانئب ا�جاد کنند؛ گرچه، همه افراد این عوارض را تج��ه ، مانند تمام وا�سن۱۹های کوو�د وا�سن

ت��ن عوارض جانئب گزارشدهند. رایج کنند هم عوارض خف��ف گزارش �کنند و ب�ش�ت کسایف که این عوارض را تج��ه �ن�
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، �درد، درد  های مکایف نظ�ی وا�نش ۱۹شدە �س از در�افت وا�سن کوو�د 
گ

درد، �خ شدن �ا باد کردن محل تزر�ق، کوفت�
، درد مفصل، لرز و تب خف�ف بودە است.   عضالیف

ها دهند که عوارض جانئب جدی در مورد آنتا به امروز �شان � ۱۹های کوو�د تحق�قات در حال انجام بر روی این وا�سن
اند با هدف اطالع از هرگونه عوارض جانئب بلندمدت در�افت کردە است. افرادی که در این تحق�قات وا�سن را  �س�ار نادر

 همچنان تحت نظر هستند. 

ل کنند.  هنگام در�افت دوز دوم وا�سن های آلرژ�گ شد�د آناند تا در صورت وق�ع وا�نشکارکنان درمانگاە آمادە ها را کن�ت
دهندە خدمات دوز اول این موض�ع را به ارائه در صورت تج��ه هرگونه عوارض جانیب بعد از در�افتخود،  ۱۹کوو�د 

 کند اطالع ده�د. سالمیت که دوز دوم را تزر�ق � 

پس از واکسیناسیون باعث ایجاد نوعی نادر از لختھ خون  AstraZeneca/COVISHIELDدر موارد نادر، واکسن 
ھای خونی این لختھ گویند.) میVIPITایمن پروترومبوتیک ناشی از واکسن» ( ترومبوسیتوپنیپزشکان بھ آن « شده است.

ھای ریز خون کھ بھ لختھ ھای (سلولافتند، و پالکتروز پس از واکسیناسیون اتفاق می ۲۰تا  ۴دو ویژگی مھم دارند: بین 
نفر از  ۱بسیار نادر است و در  VIPITرسد کھ بگیرد) کمی دارند. بھ نظر می کنند جلوی خونریزی راخون کمک می

لطفاً جھت  سال رایج است. ۵۵دھد. این عارضھ بیشتر در بین زنان زیر میلیون نفر رخ می ۱نفر از  ۱نفر تا  ۱۲۵۰۰۰
 را مشاھده کنید. AstraZeneca ۱۹پس از تزریق واکسن کووید  VIPITکسب اطالعات بیشتر 

Health Canada این موض�ع را ارز�ایب کردە است و در�افته است که مزا�ای وا�سن

AstraZeneca/COVISHIELD  یهمچنان از ر�سک ۱۹ها در برابر کوو�د برای محافظت کانادایی های آن وزن ب�ش�ت
خود ممکن است باعث ا�جاد لخته خون  ۱۹تر. و�روس کوو�د و�ژە در افراد مسندارد. لخته خون موض�ع را��ب است، به

 خون داشتههمچنان برای افرادی که در گذشته لخته  ۱۹های کوو�د شود، �س تمام وا�سن
گ

اند �ا در تار�خچه خانواد�
 شوند. کنند توص�ه �کنندە خون م�ف �ها لخته خون وجود دارد و داروهای رقیقآن

م؟ چه هنگام با�د با ارائه    دهندە خدمات سالمت خود تماس بگ�ی
ف نرفته است، با ا�ر هرگونه عوارض جانئب را تج��ه کرد�د که باعث نگرایف شما شد �ا به نظر رس�د که بعد ا ز چند روز از بنی

�د �ا درخواست کمک پزش� کن�د. ارائه  دهندە خدمات سالمت خود تماس بگ�ی

�ن  های واحد فور�تدر صورت وق�ع هر �ک از عوارض ناخواسته ز�ر ظرف سه روز �س از در�افت وا�سن، به نزد�ک�ت
�د ۹۱۱با برو�د �ا  پزش�  . تماس بگ�ی

 که�ی  •
 باد کردن صورت �ا دهان •
 مشکل در نفس کش�دن •
 شد�د و خوابرنگ •

گ
 جدیپ��د�

گ
 آلود�

 گراد)درجه سانئت  ۴۰تب شد�د (ب�ش از  •
 �شنج �ا حمله �ع •
 دست و پا» �ا یب سایر عالئم جدی (برای مثال، «خواب •

گ
 ح�)رفت�

https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-confirms-that-the-benefits-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-continue-to-outweigh-the-risks-for-use-in-canada.html
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ف هر �ک از عالئم ز�ر �س از در�افت وا�سن،  AstraZeneca/COVISHIELDدر صورت در�افت وا�سن  و داشنت
 بالفاصله درخواست کمک پزش� کن�د

�
 : لطفا

 نفس •
گ

 تن�
 درد در سینه •
 باد کردن �ا �د شدن بازو �ا پا  •
 درد مداومشکم •
 �درد شد�د �ا مزمن �ا تاری د�د •
 های خویف ز�ر پوستهای �خ �ا بنفش �ا تاولهای کوچک متعدد، ل�هکبودی•

ف � �د.  واحد سالمت عمو� مح� خود توان�د برای پرسش �ا گزارش عوارض ناخواسته با شما همچننی  تماس بگ�ی

 چه هنگام با�د برای در�افت دوز دوم خود مراجعه کنم؟ 

ف دوز وا�سن کوو�د  شما است، فراموش نکن�د در زمان مشخص شدە توسط درمانگاە مجری وا�سیناسیون  ۱۹ا�ر این اولنی
دهندە خدمات سالمئت که دوز اول را به شما تزر�ق کردە است، برای در�افت دوز دوم مراجعه کن�د.  در�افت دو دوز �ا ارائه

آل ا�دە ۱۹محافظت در برابر کوو�د وا�سن از این جهت حائظ اهم�ت است که تنها در صورت در�افت دوز دوم وا�سن، 
�س�ار مهم است  خواهد بود.  هنگام مراجعه برای در�افت دوز دوم، سوابق وا�سیناسیون خود را به همراە داشته باش�د. 

 که حیت در صورت تج��ه عوارض جانیب هنگام در�افت دوز اول، دوز دوم را در�افت کن�د. 

 سؤاالتم را با چه ک� مط�ح کنم؟ 
 با ارائها�ر سؤ 

�
 دهندە وا�سن صحبت کن�د. دهندە خدمات سالمت خود �ا ارائها� دار�د، لطفا

http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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