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 وزارت صحت

 بدانید 19-کوویدآنچھ را کھ باید در مورد وعده مالقات واکسین 
مارچ 29، 2021  نسخھ 2.0  

 19-کوویدآماده گی برای گرفتن واکسین 
 در وعده مالقات خویش، چھ را باید با خود بیاورم؟

ــاریو  ــحی اونتـ ــھ صـ ــالن بیمـ ــارت پـ ــما کـ ــر شـ ــاریو(OHIP). اگـ ــحی اونتـ ــھ صـ ــالن بیمـ ــحی/کارت پـ ــارت صـ کـ  •
ــارت  ــپورت، ک ــی، پاس ــده گ ــنس رانن ــد الیس ــی مانن ــر دولت ــایی معتب ــارت شناس ــر ک ــوع دیگ ــد، ن (OHIP)  را نداری
ــد. اگــر  ــود بیاوری ــا خ ــت را ب ــده اس ــادر ش ــی ص ــوی مقامــات والیت ــھ از س ــحی ک ــر ص ــارت دیگ ــا ک ــایی و ی شناس

کارت پالن بیمھ صحی اونتاریو ندارید، ھنوز ھم میتوانید واکسین را دریافت نمایید.  
ــد-19 شــما در آن  ــا دوز ھــای واکســین کووی ــد ت ــا خــود بیاوری ــرا ب ــان موجــود اســت، آن ــزد ت اگــر کــارت واکســین ن  •

درج گردد 
فورمھ الرجی یا حساسیت، در صورت ضرورت    •

ھــر وســیلھ کمکــی دیگــر کــھ ممکــن نیــاز داشــتھ باشــید (ماننــد ســکوتر، چــوکی تــایر دارد معیــوبین، عصــای دســت)   •
و یا وسایل سرگرمی (مانند تیلفون موبایل، کتاب و غیره) 

عینک برای خواندن کتاب/آلھ شنوایی، در صورت ضرورت   •
ماسک    •

ــما را  ــین ش ــق واکس ــان تطبی ــھ در جری ــان، شــخص دیگــری ک ــد ترجم شــخص کمکــی، در صــورت ضــرورت (مانن  •
کمک کند) 

برای آماده گی بھ وعده مالقات چھ باید بکنم؟ 
اگــر در مــورد ســوابق صــحی یــا حساســیت خــویش ســوال داریــد، ورقــھ معلومــاتی واکســین را بخوانیــد یــا بــا داکتــر   •

فامیلی خویش در تماس شوید. 
ادویــھ جــات خویشــرا مــنظم بگیریــد و غــذای خویشــرا طبــق معمــول بخوریــد. قبــل از رفــتن بــھ کلینیــک بایــد چیــزی   •

بخورید تا احساس ضعفیت ھنگام گرفتن واکسین رخ ندھد. 
پیــراھن کالنتــر یــا پیــراھن ســپورتی آزاد بپوشــید تــا کارمنــد صــحی واکســین را بــھ ســاده گــی در بــازوی شــما   •

تطبیق نماید.  
از محصوالت خوش بو کننده استفاده نکنید.  •

یادداشــت: ســند ھــذا نســخھ تجدیــد شــده و مجموعــھ اســنادی اســت کــھ قــبالً زیــر عنــوان "قبــل از وعــده مالقــات واکســین 
کووید-19 چھ را باید بدانید" و "ورقھ معلوماتی مراقبت ھا بعد از واکسین" تھیھ شده بود.  

ــا معالجــھ و  ــی، تشــخیص و ی ــھ مشــوره ھــای طب ــد و بمنظــور ارای ــھ مینمای ــدماتی را ارای ــات مق ــذا صــرف معلوم ســند ھ
یا ھم فراھم نمودن مشوره ھای حقوقی، تھیھ نشده است.  

ــھ  ــورد آنچــھ ک ــا در م ــد ت ــن ســند را بخوانی ــد. ای ــد-19 واجــد شــرایط شــناختھ شــده ای ــرفتن واکســین کووی ــرای گ شــما ب
از وعده مالقات خویش انتظار دارید، بدانید.  

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
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ــر  • ــم اگ ــدعالی ــدایات و  19-کووی ــوده ھ ــون نم ــک تیلف ــھ کلینی ــد. ب ــودداری کنی ــک خ ــھ کلینی ــتن ب ــد از رف ــد، بای داری
 رھنمود ھای صحی را تعقیب کنید. 

بیشتر از 10 دقیقھ قبل از وعده مالقات بھ کلینیک نروید تا از ازدحام جلوگیری شود.    •
شما میتوانید قبل از زمان معین وعده مالقات، بیرون از کلینیک منتظر باشید. مطابق ھوا لباس بپوشید.    •

 حین رسیدن بھ کلینیک چھ را انتظار داشتھ باشم؟

اگر الرجی داشتھ باشم چھ خواھد شد؟ 
ــد  ــق واکســین کارمن ــورد تطبی ــرای معلومــات بیشــتر در م ــا الرجــی از شــما میپرســد. ب ــک در مــورد حساســیت ی در کلینی

ــھ  ــوربیت ب ــولی س ــامین و پ ــول، ترومیت ــولیتیلین گالیک ــمول پ ــین، بش ــات واکس ــین ترکیب ــاتی واکس ــھ معلوم ــدورق  – کووی
  مراجعھ کنید.  19

اگــر شــما در مقابــل دوز قبلــی واکســین کوویــد-19 و یــا ھــر ترکیــب دیگــر واکســین (بشــمول حساســیت شــدید ماننــد   •
ــا از  ــد ت ــوره کنی ــت مش ــا متخصــص الرجی/معافی ــین ب ــرفتن واکس ــل از گ ــد قب ــد، بای ــوده ای ــیت نم ــیز) حساس انافیلکس

مصوونیت گرفتن واکسین کووید-19 اطمینان حاصل گردد.   
ــا بــا تزریــق واکســین یــا ادویــھ ایکــھ حــاوی ترکیــب  اگــر شــما در ظــرف 4 ســاعت گذشــتھ حساســیت نمــوده ایــد/و ی  •
ــده ایــد، شــما میتوانیــد واکســین کوویــد-19 را بگیریــد. از  ــین کوویــد-19 نمیباشــد بــا انافیلکســیز روبــرو ش واکس

شما خواستھ خواھد شد تا برای مدت 30 دقیقھ بعد از گرفتن واکسین، در داخل کلینیک بمانید.  
ــیکس و  ــری، لیت ــا زھ ــمی ی ــواد س ــذایی، دوا، م ــواد غ ــیز را از م ــت انافیلکس ــیت/یا حال ــا حساس ــبال ً الرجــی ی ــر ق •  اگ
ســایر مــواد حساســیت زا تجربــھ نمــوده ایــد کــھ بــا واکســین کوویــد-19 ارتبــاط نــدارد، شــما میتوانیــد واکســـین 
ــین،  ــرفتن واکس ــد از گ ــھ بع ــل 15 دقیق ــدت حــد اق ــرای م ــا ب ــد ت ــد ش ــد.  از شــما خواســتھ خواھ ــد-19 را بگیری کووی

در داخل کلینیک بمانید.   
اگــر شــما تکـــالیف حساســیتی ماننــد ریـــزش آب بینــی، عطســھ، خـــارش بینــی و چشــم ھـــا، نفــس تنگــی و بخـــار  •
ــھ بعــد  ــا بــرای مــدت حــد اقــل 15 دقیق ــد. از شــما خواســتھ خواھــد شــد ت ــد واکســین را بگیری ــد، میتوانی صــورت داری

از گرفتن واکسین، در داخل کلینیک بمانید.  

ــوگیری  ــد-19 جل ــین، از پخــش کووی ــق واکس ــین تطبی ــا ح ــد ت ــاط ان ــی محت ــای صــحی خیل ــت ھ ــدان خــدمات مراقب کارمن
ــان بازدیــد از کلینیــک،  ــا از صــحت و مصــوونیت شــما در جری ــاط بــھ خــرچ میدھنــد ت ــدان کلینیــک احتی بعمــل آیــد. کارمن
ــده،  ــونی کنن ــواد ضــد عف ــتفاده از م ــاعی، اس ــت فاصــلھ اجتم ــد رعای ــھ مانن ــدامات صــحت عام ــود. اق ــان حاصــل ش اطمین
ــدان  ــایر کارمن ــای صــحی، مریضــان، س ــت ھ ــدان مراقب ــامی کارمن ــد. تم ــد ش ــت خواھ ــک رعای پوشــیدن ماســک در کلینی
و بازدیــد کننــده گــان بایــد تــدابیر صــحت عامــھ را در داخــل کلینیــک رعایــت کننــد. لطفــاً ل وحــھ ھــا و ھــدایات نصــب شــده 

در کلینیک را بخوانید و از آن پیروی کنید.  

ــھ  ــالن بیم ــا اگــر کــارت پ ــا کــارت شناســای (ی ــاریو OHIP ی ــھ اونت ــالن بیم ــات، کــارت پ ــد وعــده مالق بمنظــور تأیی  •
اونتاریو OHIP را ندارید، ھرکارت دیگر دولتی) را با خود داشتھ باشید. 

ــراض و عالیــم  ــا در مــورد اع ــد ت ــیده خواھــد ش ــداد ســواالت پرس ــما یکتع ــھ کلینیــک، از ش ــل شــدن ب ــل از داخ قب  •
احتمالی کووید-19 اطمینان حاصل گردد.  

از شما ھمچنان سواالت در مورد سوابق صحی (بگونھ مثال حساسیت یا الرجی) پرسیده خواھد شد.    •
در جریــان مــدتی کــھ در داخــل کلینیــک ھســتید، از شــما خواســتھ خواھــد شــد تــا ماســک بپوشــید، دســت ھــای   •

خویشرا پاک کنید، و از دیگران (حد اقل 2 متر/6 فُت) فاصلھ بگیرید.  
ــا از  ــد ت ــا بعــد از گــرفتن واکســین بــرای مــدت 15-30 دقیقــھ در داخــل کلینیــک بمانی از شــما خواســتھ خواھــد شــد ت  •

ھرگونھ تغییرات غیرمتوقعھ صحی و یا حساسیت، نظارت بعمل آید.   

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
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ــودی  ــند رھنمـ ــھ سـ ــاً بـ ــیت، لطفـ ــراد دارای حساسـ ــورد افـ ــلتر در مـ ــات مفصـ ــرای سفارشـ ــرای بـ ــین بـ ــات واکسـ سفارشـ
 نید. مراجعھ ک اشخاص ویژه

 اگر مشکالت صحی دیگر داشتھ باشم، چھ باید بکنم؟
ــھ  ــا معالج ــت مریضــی ی ــا بعل ــد و ی ــون) داری ــی (آتوایمی ــت خــود ایمن ــا حال ــتید و ی ــیر ده ھس ــادر ش ــھ، م ــما حامل ــر ش اگ
ــرای  ــد. ب ــر خــویش مشــوره کنی ــا داکت ــد قبــل از گــرفتن واکســین ب ــال شــده، بای ــدن شــما غیرفع ــی ب ــا ایمن ــاعی ی سیســتم دف

ــودی معلومــات ب ــھ ســند رھنم ــژهیشــتر ب ــراد وی ــرای اف ــر خــویش  سفارشــات واکســین ب ــا داکت ــد ب ــما بای ــد. ش ــھ کنی مراجع
ــا در ــد تــا ب ــا مشــوره نمایی نظرداشــت وضــعیت صــحی شــما، مشــخص شــود کــھ گــرفتن واکســین بــرای شــما الزم اســت ی

 خیر.  

 اگر ادویھ رقیق ساختن خون استفاده میکنم، چھ خواھد شد؟
اگــر مشــکل خــونریزی داریــد، جلــد تــان بــھ ســاده گــی کبــود میشــود، و یــا از ادویــھ رقیــق ســاختن خــون (مــثالً وارفــرین 

  ، میتوانید واکسین را بگیرید. دمیکنییا ھیپارین) استفاده 

ــھ  ــم، چ ــتھ باش ــراس داش ــوزن ھ ــا از س ــم و ی ــوده باش ــعف نم ــی ض ــین قبل ــرفتن واکس ــان گ ــر در زم اگ
 خواھد شد؟

اگــر بعــد از گــرفتن واکســین یــا عمــل جراحــی قبلــی ضــعف نمــوده ایــد، احســاس گنســیت داشــتید، و یــا اگــر از پیچکــاری 
ــان  ــک را در جری ــحی کلینی ــای ص ــت ھ ــد مراقب ــد. کارمن ــین را بگیری ــد واکس ــم بای ــوز ھ ــید، ھن ــاد میترس ــت زی ــی نھای ب

قرار دھید تا کمک ھای الزم کمکی را برای شما مھیا نماید. شما میتوانید شخص دیگر را با خود بیاورید.   

 19-کوویدمراقبت ھای بعد از گرفتن واکسین 

 چھ باید بکنم؟ 19-کوویدبعد از گرفتن واکسین 
ــا در مــورد حساســیت در  ــد ت ــک بمانی ــھ در داخــل کلینی ــی 30 دقیق ــدت 15 ال ــرای م ــد ب ــرفتن واکســین، بای ــد از گ بع  •
ــد،  ــق میکنن ــین را تطبی ــھ واکس ــدانی ک ــد. کارمن ــب رخ نمیدھ ــیت اغل ــردد. حساس ــان حاصــل گ ــین اطمین ــل واکس مقاب
ــده گــی  ــد، پندی ــان آمــدن بخــار روی جل ــد. درصــورت بمی ــاھی دارن ــار نمــودن حساســیت ھــا بخــوبی آگ در مــورد مھ

صورت و دھن، مشکل تنفسی و یا احساس مریضی، کارمندان کلینیک را در جریان قرار دھید.  
اگر در داخل کلینیک ھستید، ماسک خود را بپوشید و فاصلھ اجتماعی (2 متر/6 ُفت) را رعایت نمایید.     •

قبل از ترک نمودن کلینیک دست ھای خویشرا با مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل پاک کنید.    •
ــد صــحی  ــھ (طوریکــھ کارمن ــھ واســطھ نقلی ــد، از رانــدن ھرگون بعــد از گــرفتن واکســین اگــر احســاس مریضــی میکنی  •

ھدایت داده است) برای مدت 15 الی 30 دقیقھ خودداری کنید.  
ــد. شــخص  ــھ انتظــار شــما در داخــل کلینیــک، بیای ــد بعــد از 15 دقیق ــال میدھــد بای اگــر کســی شــما را از کلینیــک انتق  •

کمکی یا راننده شما باید ھدایات کارمندان کلینیک را در مورد محل برداشتن شما رعایت نماید.   

 در چند روز آینده چھ را انتظار داشتھ باشم؟ 
شما ممکن با عوارض جانبی واکسین مواجھ شوید. این عوارض جانبی در ظرف چند روز از بین میرود.    •

ــرد  ــھ سـ ــد. تکـ ــین میباشـ ــق واکسـ ــھ تطبیـ ــی ناحیـ ــده گـ ــرخی و پندیـ ــارت از درد، سـ ــول عبـ ــانبی معمـ ــوارض جـ عـ  •
مرطوب روی ناحیھ تطبیق واکسین میتواند درد را تسکین نماید.  

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
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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ــب  ــل و تـ ــدن، درد مفاصـ ــردی در بـ ــاس سـ ــالت، احسـ ــردرد، درد عضـ ــتگی، سـ ــاس خسـ ــامل احسـ ــایرعالیم شـ سـ  •
میباشـــد. در صـــورت ضـــرورت، ادویـــھ جـــات تســـکین درد و تـــب (ماننـــد اســـیتومینافین یـــا آیبـــو بـــروفین) مـــوثر 

است.  
عــوارض جــانبی شــدید بعــد از گــرفتن واکســین، نــادر اســت. بــا آنھــم، درصــورت مواجــھ شــدن بــا عالیــم شــدید ذیــل   •
در ظـــرف ســـھ روز بعـــد از گـــرفتن واکســـین، فـــوراً بـــھ یکـــی از مراکـــز صـــحی مراجعـــھ نماییـــد و اگـــر شـــدیداً 

مریض ھستید، بھ شماره 911 تماس بگیرید:   

oخارش جلد  
پندیده گی صورت یا دھن  o

oکوتاھی نفس  
رنگ پریده گی و خواب آلوده گی شدید  o

تب بلند (باالتر از 40 درجھ سانتی گرید)  o
تشنج یا گرفتگی  o

سایر عالیم شدید (مانند بی حسی، خواب رفتگی و سوزن سوزن شدن جلد)  o
Vaccine-  واکســـین نــــوع استرازنیکا/کوویشـــیلد بــــا عــــوارض جـــانبی خیلــــی نــــادر ارتبـــاط دارد کــــھ بنــــام  •

Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) یـــــاد میگـــــردد. در 
ــھ یکــی از مراکــز صــحی  ــر ب ــاً ھرچــھ زودت صــورت بــروز یکــی از حــاالت ذیــل بعــد از گــرفتن ایــن واکســین، لطف

مراجعھ نمایید:   
کوتاھی نفس  o

درد فقس سینھ  o
پندیده گی یا  احساس سردی در بازو یا  پا   o

درد دوامدار بطن  o
سردرد شدید کھ درحال بدتر شدن باشد و یا  خیره شدن دید چشم  o

چندین نقطھ کوچک کبود روی جلد، نقطھ ھای سرخ یا گالبی و یا آبلھ ھای خونی زیر پوست  o
ــامیلی  ــد کــھ باعــث تشــویش شــما شــده، بــا داکتــر ف اگــر بعــد از گــرفتن واکســین عــوارض جــانبی را تجربــھ نمــوده ای  •
ــھ  ــھ عکــس العمــل شــدید، ب ــزارش دادن ھرگون ــا گ ــرای ســوال و ی ــد ب ــان میتوانی ــد.  شــما ھمچن خــویش تمــاس بگیری

شعبھ محلی صحت عامھ مراجعھ نمایید.  

آنچھ را کھ بعد از گرفتن واکسین بھ یاد داشتھ باشید 
ــانواده را  ــرون از خـ ــخاص بیـ ــا اشـ ــاس بـ ــد و تمـ ــت نماییـ ــر را رعایـ ــاعی 2 متـ ــلھ اجتمـ ــید، فاصـ ــک بپوشـ ماسـ  •

محدود/منع سازید. 

ــر  ــین دیگـ ــھ واکسـ ــرفتن ھرگونـ ــدت 28 روز از گـ ــرای مـ ــل بـ ــی االقـ ــد-19 علـ ــین کوویـ ــرفتن واکسـ ــد از گـ بعـ  •
خودداری کنید (مگراینکھ داکتر شما آنرا الزم بداند).  

اگر در مدت 28 روز بعد از گرفتن واکسین میخواھید حاملھ شوید، با داکتر خویش صحبت کنید.    •
ــد-19 خویشــرا در محــل  ــین کووی ــیون) و رســید چــاپ شــدۀ واکس ــا کــارت دیگــر واکسیناس ــاتی (ی ــھ معلوم ــن ورق ای •
محفــوظ نگھداریــد و آنـــرا در مالقــات ھـــای بعــدی واکســـین کوویــد-19 طوریکـــھ در کلینیــک واکســـین بــھ شـــما 

ھدایت داده شد، با خود بیاورید.  

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