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حقایقی در مورد واکسنهای کووید 19
واکسیناسیون یکی از مؤثرترین روشها برای حفاظت از سالمتی شماست .واکسنها،
به منظور ایجاد حفاظت علیه بیماریها به وسیله سیستم دفاعی طبیعی بدن عمل
میکنند .واکسنهای کووید  19برای شناسایی و مقابله با ویروس عامل کووید
19دستورالعملهایی را به سیستم ایمنی بدن شما ارائه میدهند.
واکسنها به صورت رایگان در دسترس همه ساکنین کانادا خواهد بود .استانها و مناطق
برنامههای توزیع گسترده واکسیناسیون را برای ساکنانشان تهیه کردهاند.

چرا برای کووید  19واکسن بزنیم؟
واکسنها مؤثرند
شواهد علمی و پزشکی نشان میدهد که واکسیناسیون میتواند در برابر کووید  19از شما محافظت کند.
همچنین مطالعات نشان میدهد که درصورت ابتال به کووید  19احتمال بیماری شدید در افراد واکسینه شده
کمتر است.

واکسنها ایمن هستند
صرفا ً واکسنهایی که ایمنی ،اثر و کیفیت باالیشان ثابت شده باشد در کانادا مجاز به استفاده هستند.
واکسنهای کووید  19در زمان تولید به صورت سختگیرانه مورد آزمایش قرار گرفته و سپس وزارت
بهداشت کانادا با دقت آنها را بررسی کرده است.
امکان ندارد که واکسنها شما را به کووید  19مبتال کنند زیرا حاوی ویروس عامل آن نیستند .همچنین
واکسنها توانایی تغییر  DNAشما را ندارند.
واکسنهای  mRNAدستورالعملهایی را برای ساخت پروتئین ویروس کرونا به سلولهای شما میدهند .این
پروتئین باعث ایجاد یک واکنش ایمنی میشود که به محافظت شما در برابر کووید  19کمک میکند.
واکسنهای وکتور ویروسی برای تولید پروتئینهای ویروس کرونا در بدن شما بدون ایجاد بیماری
از ویروسهای بی خطر شدهای استفاده میکنند .این پروتئین مانند واکسنهای  mRNAپاسخ ایمنی را
برمیانگیزد که به حفاظت از شما در مقابل کووید  19کمک میکند.

به پیروی از اقدامات بهداشت عمومی ادامه دهید
برای کمک به ما در توقف این همهگیری واکسنهای کووید  19ابزارهای مهمی هستند.
در حال حاضر ،به منظور جلوگیری از گسترش کووید  19و نجات جان انسانها
همچنان باید از اقدامات بهداشت عمومی پیروی کنیم.
دولت های فدرال ،استانی و منطقهای همچنان به ارزیابی خطر گسترش کووید  19در
جوامع ادامه میدهند .با واکسیناسیون بیشتر افراد ،اقدامات به مرور زمان تنظیم میشوند
و ما در مورد این علم اطالعات بیشتری کسب میکنیم .همه مشتاقانه منتظر آیندهای
هستند که بتوانیم با هم باشیم .تا آن زمان ،باید از یکدیگر ،خصوصا ً کسانی که هنوز
در معرض بیماری شدید ناشی از کووید  19هستند ،حفاظت کنیم.
از حقایق مطلع شوید .برای کسب اطالعات بیشتر ،از  Canada.ca/covid-vaccineدیدن کنید.

