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 2022/۲۰۲۳  زمستان  -در پاییز  آورییاد واکسیناسیون  انی چھ کس بھ 
 توصیھ می شود؟ 

  برای ھمھ افرادی کھ بھ ویژه در معرض  یاد آوریواکسیناسیون 
 توصیھ می شود:  بسیار خطر ھستند

 سال  65• افراد باالی  
 با یک بیماری مزمن  بھ باال سال  16از  • افراد 
 21مبتال بھ تریزومی  بھ باال سال  16از  • افراد 

 • زنان حاملھ 
سال نیز می توانند واکسینھ شوند. این توصیھ    16افراد باالی سایر 

 متفاوت است.  درجھبستھ بھ گروه جمعیتی از نظر 

ھ یتوص   درجھ ت یجمع   
+++ 
 ر ی پذ بی آس ژه ی و بھ افراد بسیار
++ 

 بخش بھداشت  کارکنانمراقبین و  متوسط 
(+) 
 کم

 سال  ۴۶تا  ۱۶ دیگر افراد 
 سال  ۴۶تا  ۱۶

  19- دی کوو در برابرکھ ھنوز  یھمھ افراد  یواکسن برا نی ا نی ھمچن 
 .شود  ی م ھی نشده اند توص نھی واکس

بھره  یادآوری گروه ھای مختلف جمعیتی چگونھ از واکسیناسیون 
 خواھند برد؟ 

  پذیرآسیب بھ ویژه افراد   
بھ بیماری  ابتال  در صورتخطر  معرضدربیش از ھمھ این گروه 

  شده توسط ایمنی کسب  قرار دارند وگروھی ھستند کھ احتماالً  حاد
از دست می دھند. واکسیناسیون  را زودتر واکسیناسیون قبلی 

را حداقل برای چند ماه   حاد در برابر بیماری ھای  ایمنی ،یادآوری
افرادی کھ سیستم ایمنی آنھا بھ شدت   ھمچنینبھبود می بخشد.

است (بھ دلیل یک بیماری یا درمان) و افراد باالی   ضعیف شده
دریافت کرده اند، می  را دوم  یاد آوری سال کھ قبالً واکسن  80

بھبود   حاد خود را در برابر یک بیماری  ایمنیتوانند دوباره 
 بخشند. 

  بھداشت، مراقبینکارکنان 
برای افراد واکسینھ شده در این گروه    حاد ابتال بھ بیماری ھای    خطر 

واکسیناسیون یادآوری برای این گروه ایمنی محدود بسیار کم است.  
روند  و    ایجاد میکند   ابتال بھ بیماری و کوتاه مدتی را در برابر  

بیماری خفیف خواھد بود. از انتقال ویروس بھ افراد دیگر بھ سختی  
ھمھ افراد این    بھ   یاد آوری واکسیناسیون  می توان جلوگیری کرد. 

  عرضھ را کاھش دھند  بیماری  گروه کھ می خواھند خطر ابتال بھ  
مراقبت از افراد بھ ویژه آسیب پذیر  بتوانند کماکان بھ  می شود تا  
 ادامھ دھند.

 سال  64تا  16افراد  از  دیگر ھمھ 
برای افراد واکسینھ شده در این   حادخطر ابتال بھ بیماری ھای  

ک واکسیناسیون یادآوری دیگرایمنی . ی   گروه بسیار کم است
  ایجاد میکند و  ابتال بھ بیماریمحدود و کوتاه مدتی را در برابر 

روند بیماری خفیف خواھد بود. از انتقال ویروس بھ افراد دیگر بھ  
 سختی می توان جلوگیری کرد. 

ی افرادی کھ می خواھند خطر ابتال بھ  برا  یاد آوریواکسیناسیون 
کاھش دھند امکان  یا حرفھ ای  را بھ دالیل خصوصی و/ بیماری

 . میشودپذیر 
توصیھ    حال حاضر  سال در   16برای افراد زیر    یاد آوری ھیچ واکسن 

در نوجوانان و    19- کووید   حاد نمی شود، زیرا خطر ابتال بھ بیماری  
سالگی    5کودکان بسیار کم است. اکثریت قریب بھ اتفاق کودکان از سن  

یا واکسیناسیون   ابتال بھ بیماری و و نوجوانان در حال حاضر بھ دلیل  
 دارند. را در بدن خود  قبلی آنتی بادی علیھ ویروس کرونا  

 انجام شود؟  یادآوریچھ زمانی باید واکسیناسیون 
از آخرین واکسیناسیون    ماه پس   4ی تواند از  م     یاد آوری   واکسیناسیون 

انجام    کرونا   ابتال تایید شده بھ بیماری ماه پس از    4یا از    19کووید  
شود.این ھمچنین در مورد افرادی کھ بھ ویژه در معرض خطر ھستند و  

 دریافت کرده اند نیز صدق می کند. را  دوم    یاد آوری قبالً واکسن  
توان  غیرفعال (مانند واکسن آنفوالنزا) را می   ماده ھا با  سایر واکسن 

 انجام داد.   ۱۹- قبل یا بعد از واکسیناسیون کووید   ،  ھمزمان با 

 اند. سیستم ایمنی بدنرا پشت سر گذاشتھ 19-اند یا کوویدگیری، تقریباً ھمھ افراد در سوئیس یا واکسینھ شدهدر این مرحلھ از ھمھ•
حاضر در گردش ھستند  نسبت بھ انواع قبلی آنھا بر این اساس با ویروس کرونا مقابلھ کرده است. انواع ویروسی کھ در حال 

 شده.توصیھ ھای متناسب با شرایط جدید  و وضعیت منجر بھ یک ھمین کھ بیماری میشوند تری از باعث ابتال بھ نوع خفیف
خود را در برابر نوع  یمنیتوانند حداقل بھ طور موقت ا یھستند م 19-دیدر معرض خطر ابتال بھ نوع حاد کوو ژهیکھ بھ و یافراد•

بھ شدت  بھ ویژه آسیب پذیر ھمھ افراد یبرا یآور ادی ونیناسیواکس نیبھبود بخشند. بنابرا یآور ادی ونیناسیبا واکس یماریحاد ب
 ← برگھ اطالعات افرادی کھ بھ ویژه در معرض خطر ھستندشود یم ھیتوص

روند بیماری  و یمنی محدود و کوتاه مدت در برابر عفونت ایجاد میکندا یادآوری واکسیناسیون،  سال 16از افراد  دیگربرای •
 .خطر ابتال بھ بیماری ھای جدی برای افراد واکسینھ شده در این گروه بسیار کم است خفیف خواھد بود.

 

 رمھمترین نکات بھ اختصا

  ۱۹-د یکوو ونیناس یاطالعات در باره واکس
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آیا تب باال دارید؟ آیا بیمار ھستید و حال خوبی    توجھ داشتھ باشید:   لطفا 
 ندارید؟ پس تاریخ واکسیناسیون را بھ تعویق بیندازید. 

  19- بھ باال کھ ھنوز واکسن کووید    سال   16چھ چیزی در مورد افراد  
 ؟ صدق میکند دریافت نکرده اند  

واکسینھ نشده در سوئیس  تقریباً ھمھ افراد    در این مرحلھ از ھمھ گیری 
حداقل یک بار بھ ویروس کرونا مبتال شده اند و سیستم ایمنی آنھا قبالً با  

تنھا یک دوز واکسیناسیون برای    ویروس مقابلھ کرده است. بھ ھمین دلیل 
افرادی کھ در معرض خطر خاصی نیستند توصیھ می شود. این امر   

دو دوز    گزینھ   بخشد.   ایمنی آنھا در برابر یک بیماری حاد بھبود می 
 ۱ است. نیز امکان پذیر  ھفتھ    4واکسن بھ فاصلھ  

  برای افرادی کھ بھ ویژه در معرض خطر ھستند: بھ برگھ اطالعات جدا 
 مراجعھ کنید. 

   ← برگھ اطالعات افرادی کھ بھ ویژه در معرض خطر ھستند 

 کدام واکسن توصیھ می شود؟ 
واکسیناسیون را ترجیحاً با یک واکسن  ،  وری یادآ برای واکسیناسیون  

mRNA   دو ظرفیتی) bivalenten  یا با واکسن    ) تطبیق داده شده
مھم    ۲ می کنیم.  ، توصیھ دن موجود بو در صورت    Novavaxپروتئین  

 نیست کھ از چھ واکسنی برای واکسیناسیون ھای قبلی استفاده شده است. 
، ھم  ) Modernaیا    mRNA   )Pfizer/BioNTechھای  در مورد واکسن 

ھای (دو  و ھم واکسن تک ظرفیتی)    monovalenten( ھای قبلی  واکسن 
برای واکسیناسیون یاد آوری    ) تطبیق داده شده bivalenten ظرفیتی 

ھای تک ظرفیتی  دھد کھ واکسن ھای کنونی نشان می مناسب ھستند. داده 
mRNA    ھمچنان ایمنی خوبی در برابر روند حاد بیماری و بستری شدن

 کنند. در بیمارستان، حتی در مقابل  انواع جدید اومیکرون، ایجاد می 

توانند با  و بھ دالیل پزشکی نمی   اند سالھ و باالتر کھ واکسینھ نشده   18افراد  
واکسینھ شوند یا از زدن    Novavaxیا واکسن پروتئین    mRNAواکسن  

توانند دوز واکسن وکتور جانسن را  ھا امتناع می کنند، می این واکسن 
بیشتر را می توانید در برگھ اطالعات واکسن    دریافت کنند. اطالعات 

 بیابید.   Janssenوکتور  

مھم:  افراد باردار و شیرده و ھمچنین افرادی کھ سیستم ایمنی آنھا بھ  
 واکسینھ شوند.   mRNAباید با واکسن  شدت تضعیف شده است  

 چھ واکسن ھایی برای چھ افرادی مناسب نیستند؟ 
توصیھ  را    mRNAبا واکسن    19- ما بھ افراد زیر واکسیناسیون کووید 

 نمی کنیم: 
   افرادی کھ دارای حساسیت شدید تایید شده بھ ھر یک از اجزای

یا  ) PEG(   واکسن ھستند، بھ عنوان مثال بھ پلی اتیلن گلیکول 
 ).TRIS( ترومتامین  

را    Novavax  ماده پروتئین با    19- ما بھ افراد زیر واکسیناسیون کووید 
 : نمی کنیم توصیھ  
   افراد دارای حساسیت شدید تایید شده بھ ھر یک از اجزای واکسن، بھ

 . M- ، ساپونین ھا، ماتریکس 80ویژه بھ پلی سوربات  
 
 . Pfizer/BioNTechھا ترجیحاً با واکسن  سال در این وضعیت  30برای افراد زیر   ۱
، بھ عنوان مثال،  بھ اقراد خاص توصیھ ھای خاص میشوداست.  یکل ھیتوص ک ی نی: اتوجھ  ۲

با پزشک   شتریاطالعات ب ی . برا ضعیف است بھ شدت   آنھا بدن یمنیا  ستمی کھ س ی افراد یبرا
 . دیخود صحبت کن

 
 

در این موارد، لطفا از یک متخصص آلرژی مشاوره بگیرید. اطالعات  
 بیابید:   FOPHبیشتر را میتوانید در وب سایت  

www.foph-coronavirus.ch/vaccination 

 ن است؟ ئ سیناسیون کاری مطم ک آیا و 
برابر   در  است   ۱۹- کووید واکسیناسیون  مطمئن  واکسن .  کاری  در    ی ھر 

از    یی باال ی  استانداردھا باید  کار    ن ی انجام ا   ی بھ مجوز دارد. برا   از ی ن   س ی سو 
مزایای واکسیناسیون باید بھ    حاصل شوند.   ت ی ف ی و ک   اثرگذاری ،    ی من ی نظر ا 

این   کھ  است  صورت  این  در  فقط  باشد.  آن  خطرات  از  بیش  وضوح 
متخصصان ھمچنان بر ایمنی و  .  توصیھ می شود واکسیناسیون در سوئیس  

 اثر بخشی واکسن ھا نظارت می کنند. 

 ند؟ ا   اثرات جانبی احتمالی کدام 
ھر واکسنی می تواند عوارض جانبی داشتھ باشد. اغلب آنھا خفیف تا  

 متوسط ھستند و بھ سرعت از بین می روند. 
 ظاھر میشوند:   معموال این عوارض پس از واکسیناسیون  

 • ناحیھ روی بازو کھ  واکسینھ شده دردناک، قرمز یا متورم است. 
 • خستگی 
 • سردرد 

 • درد عضالت و مفاصل 
 • عالئم عمومی مانند لرز، احساس تب یا تب خفیف 

 • حالت تھوع 
 • غدد لنفاوی متورم یا دردناک در زیر بغل 

 و خارش التھابات پوستی  •  

چنین واکنش ھایی نشان می دھد کھ بدن در حال آماده سازی خود جھت  
مقابلھ با بیماری است. عوارض جانبی معموالً پس از چند روز از بین می  

روند. آیا بعد از یک ھفتھ ھنوز عوارض جانبی دارید؟ آیا آنھا بدتر می  
 ت کنید. سپس با پزشک خود صحب  شوند؟ یا نگران ھستید؟ 

وجود دارد. برخی افراد بالفاصلھ پس از    عوارض جانبی جدی بھ ندرت 
 شدید می شوند.    واکنش آلرژیک واکسیناسیون دچار  

 . بھ عنوان مثال، تورم شدید، قرمزی، خارش یا تنگی نفس. 
روز پس از    14در موارد بسیار نادر، التھاب عضلھ قلب یا پریکارد در  

 کھ عمدتاً خفیف بود و بھ خوبی قابل درمان بود. واکسیناسیون مشاھده شد  
درد قفسھ سینھ، تنگی نفس و تپش شدید    التھاب ماھیچھ قلب عالئم معمول  

 . رخ میدھد ھفتھ پس از واکسیناسیون    2قلب است کھ معموالً در عرض  
 . اگر چنین عالئمی را تجربھ کردید، بالفاصلھ با پزشک خود تماس بگیرید 
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Fussnote 1 
Für Personen unter 30 Jahren in diesen Situationen 
vorzugsweise mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech 
 

 . Pfizer/BioNTechھا ترجیحاً با واکسن  سال در این وضعیت 30برای افراد زیر 
 

 
 
Fussnote 2 
Beachten Sie: dies ist eine generelle Empfehlung. Für 
bestimmte Personen gibt es spezifische Empfehlungen, 
zum Beispiel für Personen mit stark geschwächtem 
Immunsystem. Für weitere Informationen sprechen Sie 
mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin 
 

 
 

 توصیھ شده برای شما رایگان است. 19-واکسن کووید ھزینھ ھا:
 (http://www.foph-coronavirus.ch/cantons) خودسایت یا از طریق خط اطالعاتی در کانتون در وب ھای واکسیناسیون:گزینھ

 مکان ھای دارای امکان واکسیناسیون را بیابید. 
 www.foph-coronavirus.ch/vaccination : بیابید  FOPH را می توانید در وب سایت 19-اطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون کووید

 یا از دکتر خود و یا  داروخانھ ھا بپرسید.

 لینک ھا:
 FOPH (foph-coronavirus.ch)چگونھ عمل می کند؟  19-واکسیناسیون کووید•
 )FAQ) (admin.ch(سواالت متداول •

 

 اطالعات بیشتر

http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
http://www.foph-coronavirus.ch/vaccination
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/
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