
پیشگیری از ابتالی به کووید 
19 پس از تزریق واکسن

دانستنی های الزم درباره 
واکسن کووید 19 و تزریق آن

اگرچـه واکسـن کوویـد 19 بـه میـزان باالیـی از ابتـای بـه کووید 19 پیشـگیری 
می کنـد، ولـی باید به دالیـل زیر تـا چند وقـت اصـول فاصله گـذاری اجتماعی را 

نمود: رعایـت 
همه واکسـن هـای موجـود در کشـور، بایـد در دو نوبت تزریـق شـوند. فاصله دو 
نوبـت هـم معموال چهـار هفته اسـت. پس تـا هـر دو نوبـت را تزریـق نکردید، به 

مقـاوم شـدن در برابـر بیماری فکـر نکنید.
وقتی واکسـن وارد بدن می شـود، سیسـتم ایمنـی را تحریک می کنـد. با تحریک 
و واکنـش سیسـتم ایمنی، مقاومـت بدن در مقابل ویـروس کرونا افزایـش می یابد. 
بـرای اینکـه ایـن واکنش به طـور کامـل در بـدن ایجاد شـود، الزم اسـت حداقل 
دو هفتـه از نوبـت دوم تزریـق گذشـته باشـد. بنابرایـن اگر شـما  واکسـن ها را به 
موقـع تزریـق کنیـد، تـا دو هفته پـس از نوبت دوم واکسـن هـم باید همـه اصول 
فاصله گـذاری اجتماعی، زدن ماسـک، شسـتن دسـت و ... را به طـور کامل رعایت 

. کنید
اثربخشـی واکسـن بـرای جلوگیـری از بیمـاری صد در 

صد نیسـت. یعنـی فـرد واکسـن زده هـم ممکن 
اسـت کـه بیمـاری کرونـا بگیـرد و آن را بـه 

دیگران انتقـال دهد.  اگرچـه احتمال بیماری 
شـدید و مرگ در افراد واکسـن زده بسـیار 
کمتـر از دیگران اسـت. پس هر چـه تعداد 
افرادی که واکسـن می زنند بیشـتر شـود، 
مقاومـت جامعـه در برابـر ویـروس کرونـا 

افزایـش می یابـد.
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وزارت بهداشت ، ردمان و آموزش زپشکی

معاونت بهداشت

 رمزک دمرییت شبکه - رمزک دمرییت بیماری اهی واگیردار



خطرها و عوارض واکسن:
واکسن ها با روش های پیچیده علمی و نظارت های دقیق تولید می شوند. در 
مطالعه های بالینی، بی خطری و اثربخشی واکسن ها دقیقا بررسی می شود. این 
وجود  گیرندگان  برای  عوارض  و  خطر  میزان  کمترین  که  می شود  باعث  امر 

داشته باشد. 
موضوع مهم درباره واکسن کووید 19 این است که فواید آن در حفظ سامت، صدها 

برابر بیشتر از عوارض احتمالی واکسیناسیون و نیز خطر ابتا به کووید 19  است.
سبب  می تواند  می کند،  تحریک  را  انسان  بدن  ایمنی  سیستم  واکسن  چون 
پس  عوارض  شایع ترین  شود.  عوارض  یا  و  ناخواسته  واکنش های  برخی  بروز 
از تزریق  واکسن عبارتند از درد، قرمزی و سفتی مختصر محل تزریق، تب، 
احساس خستگی، درد و کوفتگی بدن. خوشبختانه این عوارض معموال زودگذر 
هستند و خودبخود بهبود پیدا می کنند. در موارد خیلی نادر ممکن است برخی 

مشکات شدیدتر دیده شود که برخی از آنها به دلیل واکسن باشند. 
ـــب  ـــا ت ـــی ی ـــم موضع ـــه عای ـــد 19 ب ـــن کووی ـــق واکس ـــس از تزری ـــر پ اگ
و بـــدن درد شـــدید دچـــار و یـــا اگـــر ایـــن عـــوارض بیشـــتر از 3 روز 
ادامـــه یافـــت، حتمـــا بـــه پزشـــک یـــا پایگاه هـــای واکسیناســـیون 

ـــد.  ـــه نمایی مراجع
کارکنـــان بهداشـــتی در مرکـــز و یـــا پایـــگاه واکسیناســـیون آمـــاده 
ـــتند.  ـــات الزم هس ـــا و خدم ـــه راهنمایی ه ـــواالت و ارای ـــه س ـــخگویی ب پاس
ـــی،  ـــوارض جانب ـــا ع ـــی ب ـــورت رویاروی ـــد در ص ـــما می توانی ـــن ش همچنی
 salamat.gov.ir ـــامانه ـــی س ـــوارض جانب ـــت ع ـــش ثب ـــا را در بخ آن ه

ـــید. بنویس
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