
 

 

 

 

         

        

 

   

                  

                 

               

                

      

                    

                   

                

                 

         

                    

                

                 

                    

                

                

                

                 

        

  

               

                   

 یکجرهم وکەو نيسکاڤ یناناد یەرابرەد ناکهنووچۆب ینانهتسەدهب ۆب ندرکژواڕ

 رتناوارف یتهيهمۆک یردواچ و یتسوردنهت یرهتکس هل ندنارزهماد

 ندرکژواڕ یجنامائ

 ان دوخاي ەوهتاکبژرد ناکهيياساي هجرهم هتسيوپ تهموکح ايائ هک یەوهئ یەرابرەد ناکهنووچۆب ینانهتسەدهب هل هيتيرب هندرکژواڕ مهئ یجنامائ

 یرت یناکهچوان وکەوات )19-ديڤۆک( نرگبرەو انۆڕۆک یسۆرياڤ ینيسکاڤ یەوهئۆب اديردواچ یک ام هل نشخهبۆخ ناي نهکەدراک یهناوهئ ۆب

 ینترگرەو یەرابرەد نرنباد ناکهيياساي هجرهم ايائ ،شەوهئ یاڕەرهس ،ندنارزهماد یکجرهم وکەو ،ەوهترگب شيتسوردنهت و یردواچ

 ناينووبشوت یرهگهئ یهناسهک وهئ ینتساراپ ۆب کهياگڕ وکەو شهمهئ ،ندنارزهماد یکجرهم وکەو )ويسهپ( یزرەو یازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ

 .ەرهسهل

 ەو ،2-ڤۆک-سراس –19-ديڤۆک – 14a یشهب ،زوهس یکوترهپ یەوچراوچ وان هتچەد ک هک یەوهئ یەرابرەد تهموکح یکپتسەد یاخ

 یردواچ و یتسوردنهت یردواچ ینارازوگراک ۆب نرکب نيباد هتسيوپ نيسکاڤ هک نوارناد ارکشائ و نووڕ یراگژۆمائ ازنەوهلفنهئ : 19 یشهب

 هل ندرکيرادشهب ۆب شەوهئ ،یتسوردنهت و یتهيهمۆک یردواچ یناکهنوش وانهل ەوهنتساوگ یەوهندرکمهک و ناينتساراپ :ۆب یتهيهمۆک

 هل ەوهنتوهکروود ۆب ەو ،نايشهل یرگرهب یمهتسيس ۆب تبهه نايەوهنادمەو رتمهک یکهيەژڕهب هيهناوهل هک یهناوهئ ناکهکات ینتساراپ

 .نهکەد نيباد ۆب ناييردواچ هک ناکهييرازوگتهمزخ مەدرهبهل ندرکتسوورد گنهتسائ

 وومهه هب نيسکاڤ ینادپ هل نووبايند ۆب ادناکاسڕ هل یراکناڕۆگ یهگڕهل نرکەد جهبج اوهئ ،نرنباد رهگهئ ،ەوشواه یراکاواد و جرهم

). CQC( یردواچ یتلاوک یهنژيل هل کشهب وکەو یسهک یردواچ ناي ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ ینادماجنهئ ۆب نوارزهماد یهناوهئ

 ،نانهراکهب ۆب تردبپ نايهگڕ یەوهلرهب دنووت یتهمالهس یيايند یرابرژ هنچەد19-ديڤۆک و ازنەوهلفنهئ یناکهنيسکاڤ هک یەوهئ یاڕەرهس

ک نهه وانهل ەوبرهب رتايز همهئ ەو کهخ کدنهه ۆب هنيقهتساڕ یکهيينارهگين وکەو نيسکاڤ یەرابرەد هيهه یدوود هک هيارکشائ ەوهئ مهب  د

 هيهناوهل یتسوردنهت و یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک کدنهه هک هيهه ەوهئ یسرتهم ،همهئ رهبهلرهه .ادنامهکاگهمۆک وان یپورگ

 یەوهندرکمهک .ەوهترگنايان ندنارزهماد یراکاواد و جرهم رتيچ هناوهئ هيۆب و نرگهنرەو نيسکاڤ یەوهب نايهکەرايب رهسهل نبماوەدرهب

 و یتسوردنهت یردواچ یناکەرهتکس رهس هتاخب ۆتسهپهاپ ەوهيۆخ ینهيالهل ێرکەد ،یتسوردنهت و یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک یەرامژ

 ینترگرەو ینادناه ۆب ناکهيياسايان هناوپ هب نتسهبتشپ هب تب ناديماوەدرهب ێرکەد ناکهيياساي هييراکناڕۆگ ۆب ەوەرگج یەدراژب .یتهيهمۆک

 .ەوهتەوارکنووڕ ەوەراوخ ی A یۆکشاپ هل وکەورهه نيسکاڤ

 ناخشاپ یەوچراوچ

 ۆب یردواچ یرهتکس و ) NHS( یناميتشين یتسوردنهت یرازوگتهمزخ و تهموکح یەروهگ ینادپيگنرگ ،ادازنەوهلفنهئ یتاک یەوامهل

 ناکهناخشۆخهن هل ،ناکهام هل ناي ،یردواچ یناکهام هل ايائ اج .ووب ناکهييرازوگتهمزخ ینارهنهراکهب و ناشۆخهن و راک یزه ینتساراپ



 

                  

               

                

                      

                   

                   

      

                

                   

  

                

             

                 

               

                 

                      

                     

     

                  

                 

                 

               

                  

                

              

  

                     

                

               

                

                

              

               

                 

 هب نيزاڕ اوهئ اداناوتمهک یناکهخ ڵهگهل یتسوردنهت و یتهيهمۆک یردواچ هل نهکەدراک یهناوهئ وومهه ،تباديتشگ ینانهاڕ هل دوخاي

 .نهکەد ناييردواچ یهناسهک وهب رهبمارهب ترکبل ناييرگڕ ێرکەد هک یهنانايز وهل ەوهنتوهکروود ۆب یتهييرايسرپرهب نيهمهکهي

 %14 هل ەوەوبزرهب یناميتشين ینيسکاڤ یەژڕ یتسوردنهت یرازوگتهمزخ هل ،ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ یشخهبۆخ ینترگرەو ،ازنەوهلفنهئ هل رهب
 ەرامژ مهئ ەدنهچرهه .اديردواچ یناکهام هل %33 یهکيزن ۆب اديتهيهمۆک یردواچ هل ەو اداس نيمههاود هل %76 ۆب اد 2002 یاس هل

 یام یناووتشيناد ،ناشۆخهن ۆب .ادهناخشۆخهن کدنهه هل %53 ات نووب رتمهک هکەژڕ ،نووب رتمهک رۆز ادنوش کدنهه هل هناييناميتشين

 ناينيسکاڤ یهنافاتس وهل ەووترگرەو نايرتايز یوارزراپ ايائ هک هيهه ینووڕان شاتسئ ەو ووبهه ینووڕان ،نايناکڕواه و ەداوهناخ و یردواچ

 .ان دوخاي ەووترگرەو

19-ديڤۆک یازنەوهلفنهئ یرهگيراک ،ناکەراک ینادماجنهئ یکهيهگڕ وکەو ادوودرباڕ هل ەووب سهک کدنهه یدنهمازەڕ یاگج همهئ یهتاکوهل
 کهيهنيچنب وکەو تب یدنهمازەڕ یاگج یماوەدرهبهب هتسيوپ همهئ ايائ هک شپ هتنهەد هنارايسرپ وهئ یردواچ یناکهام و ناکهناخشۆخهن هل

 .ان دوخاي

 ینيسکاڤ یراکاواد ینووب ڵهگهل نووبارناد یيهشيپ یتسوردنهت یناکهتهسايس و یتسوردنهت و یتهمالهس یندرکراک ینوش ،ازنەوهلفنهئ هلرهب

 .ووبرهسهل ناينووبشوت یسرتهم هک ادەدماجنهئ نايهناراک وهئ یهناسهک وهئ ۆب B رهگج یندرکوهه

 .نيسکاڤ ینترگرەو ۆب یراکناسائ ۆب نهه ماوەدرهب و ەروهگ یک وهه ،19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینادپهشهگ یاودهباود ،ادازنەوهلفنهئ یتاک یەوامهل

 و یتهيهمۆک یردواچ یفاتس ناونهل یهناوهل ،ادناوتشيناد ناونهل19-ديڤۆک ینيسکاڤ یزرهب یکهيەژڕ ینترگرەو یۆههتەووب شهمهئ

 نيسکاڤ ینترگرەو یەژڕ ،اديتسودنهت و یردواچ یناکهنوش هل – NHS یهنامتم یەرابهل هيهه یزاوايج ،شهمهئ یاڕەرهس .اديتسوردنهت

 یفاتس ۆب %81 ،اديتهيهمۆک یردواچ هل ).مەژ وودرهه ۆب %94 ات %78( مهکهي یمەژ ۆب %97 ات %83 ناون هل ەزاوايج

 یريهس رتايز یاتاد ۆب ).زوممهت ی19 وکەوات( ەووترگرەو ناينيسکاڤ یمەژ 1 هک ادرت یناکهنوش هل فاتس ۆب %75 و نام یردواچ

 .هکب نيسکاڤ ینترگرەو یشهب

 یمەوود ینيرشت ی11 هل هک هيەوهئ یانام شهمهئ ەوهندرک جهبج یراوب هتهنووچ ناکاسڕ ،نترگرەو یناکهتسائ یرتايز یندرکدايز ۆب

-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یتهاح یەرابرەد ەوهننهب هگهب بەد اديردواچ یام هل نشخهبۆخ ناي نهکەدراک هک یهناوهئ وومهه ،ەوە2021

 یناکەرهتکس ناون هل نهکەد یناسکهي یاواد یتهيهمۆک یردواچ یناشهبواه هل کهيەرامژ .نيسکاڤ ینترگرەو هل ناينيشخهب ناي 19

 .ادناکهنوش وومهه هل نرزراپب ناناوتب رۆز یهناوهئ هک یەوهئۆب ،اديتسوردنهت و یتهيهمۆک یردواچ

 نادخهياب ۆب ،اکيرمهئ یناکەووترگکهي هتهياليو اهەورهه ەو ،ادناکهييپوڕوهئ هتو ڵهگهل هتهباب مهئ یدرو یندرکيردواچ هل هيين اينهت تهموکح

 ینترگرەو هک دنايهگياڕ اسنەڕهف یتهموکح ،هنومن ۆب .وارکيرايد یرازوگراک کدنهه ۆب )یراچان(لمەرۆز ینيسکاڤ یندرکجهبج دوخاي

 .ەوهلوليهئ یگنام هل یتسوردنهت و یردواچ ینارازوگراک ۆب )یمازليئ( یراچان هتبەد19-ديڤۆک ینيسکاڤ

 یکشيزپ ینادناشيپهگهب

 هک ادايناتيرهب هل تبەد ناتسز نيمهکهي 2022 ۆب 2021 یناتسز هک ەواد یراگژۆمائ ) JCVI( نترگپهگرهب و نيسکاڤ یشهبواه یهنژيل

 یزرەو یسۆرياڤ هناوهل ،نادهسانهه هب راديدنەويهپ یرت یناکهسۆرياڤ ڵهگهل ناشواه ەوهتبەدوب هک ترکەد ناوڕەواچ2-ڤۆک-سراس اديايت

 هک هيهه یەوهئ یرهگهئ2-ڤۆک-سراس و یزرەو یازنەوهلفنهئ یناکهسۆرياڤ ،ازنەوهلفنهئ-هلرهب یناکهناوپ ۆب ەوهناڕهگ هب .ازنەوهلفنهئ

 .نب تاکواه هکهسۆرياڤ وودرهه یلۆپهش رهگهئ یوارکيرايدهب ، ەوهتبەد NHS یووڕهبووڕ هک 'ناتسز یناکۆتسهپهاپ' هل نبراکواه

 یردواچ یمهتسيس اهەورهه و اناوتب یناکهخ ینتساراپ هل هگنرگ یکواگنهه ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ وودرهه ینترگرەو

 .ووتاهاد یناس ۆب ەو ،اداسمهئ یدنوت یناتسز رهبمارهبهل رتناوارف یکهيەوشهب یتسوردنهت و یتهيهمۆک

 و) UKHSA( ايناتيرهب یتسوردنهت ینتساراپ یسناژائ ڵهگهل نهکەدراک ) DHSC( یتسوردنهت و یتهيهمۆک یردواچ یشهب ینادنهمراک

 ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ۆب نيسکاڤ ینترگرەو یەژڕ نيرتمهک یندرکيرايد هب نەدەد خهياب هک ) PHE( ارهتگنيئ یتشگ یتسوردنهت
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 اديردواچ یناکهام هل یهناراکڕ وهئ ڵهگهل تب اتواه کهيەوشهب نرگەدرەو یردواچ یهناکهخ وهئ و ناشۆخهن ینتساراپ یتسهبهمهب

 هک ادناووتشيناد ناونهل ننەداد %90 ەو ،ادفاتس وان هل ننەداد %80 هب 19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەژڕ هناراکڕ مهئ .رهبهتريگەد

 ەدنهچرهه .ناکەوارخاد هنوش وکەو یردواچ یناکهام هب نتهبيات هک یهناناوپ وهئ یامهنبرهسهل کلدۆم هل ەواريگرەو ووب کهيەدراپساڕ همهئ

 یهگنيڕۆن دوخاي ،یتشگ یکشيزپ ،ناکهناخشۆخهن وکەو ینانوش هل رهبهتريگب ەوشواه یراکڕ هک هيين واجنوگ همهئ نينەداد یاو همئ

 مهل هيهه رتايز یوهکت اهەورهه ،نهه رتايز ینووچ و نتاه یۆجومج واچرهب یکهيەوشهب هکنوچ یکهخ یناکهام و نادد ینانهاڕ

 رت یناکهخ دوخاي نببشوت ێرکەد ەووترگرەو ناينيسکاڤ یهناسهک وهئ ادکنوش و خۆدوراب وومهه هل هک ەوارناز همهئ اتسئ .ادهنانوش

 .ادووتاهاد هل تب تسيوپ نترگرەو یناکەژڕ یەرابرەد کهيەوهنووچادپ ێرکەد هيۆب ،نهکبشوت

 ،کنوش ۆب هنووچ و نتاه یەرامژ شهمهئ هک( نتوهکرهب یسرتهم (i):تردبپ نايخهياب هتسيوپ هک نهه یسرتهم یهچوان 3 ،همهئ یربهل

 (iii) ەو ؛ناکهسهک یياناوتمهک یسرتهم (ii) ؛)یردواچ یام وکەو رتايز 'یوارخاد یکنوش' رهبمارهب هل یتشگ یکشيزپ یرابوراک ،هنومن ۆب
 ).نادد یناکەرابوراک یناکەراکڕ ،هنومن ۆب( ەزرهب اديايت یسرتهم یناکەراکڕ هک یهنانوش وهئ یسرتهم

 هک ووباد ناييراگژۆمائ شيرتووشپ یتهيهمۆک یردواچ یندرکراک یپورگ ) SAGE( ناکەواکانهل هتهاح ۆب یتسناز یژواڕ یپورگ

 یناکهنوش ناونهل یتشپاپ و نيسکاڤ یندرکشهکشپ هب تەرابهس ناکەراکڕ یناسکهي یەرابرەد هيهه یتسناز یزههب یکتهاح

 وومهه هب نارازوگراک و ناشۆخهن دوخاي ناووتشيناد ناونهل یوهکت و ەوشواه ەڕۆت یندرکواچەڕهب ،یردواچ یام و NHS یناشۆخهن

 .ادنوش وودرهه هل ەوهييناکەرۆج

-19 ديڤۆک ینيسکاڤ

 PHE یناکەوهندرکيش
 . هل رتايز ەو ،ادنووبشوت

 نۆيلم 24.4 و 23.8 ناونهل ەوودرک یرگڕ ۆخوهتساڕ 19-ديڤۆک ینيسکاڤ یمارگۆرپ هک نەدەد ناشيپ ەوهئ

 ندرم یتهاح 109,500 و 102,500 ناونهل ەو ،هناخشۆخهن هنووچ یتهاح 82,100

 وودرهه هک تاخەدرەد ەوهئ ەوهتتسهبەد ەوهکهيهب ناوودرم یاتاد و نيسکاڤ یاتاد ،اگهمۆک ی-19 ديڤۆک ینينکشپ یاتاد هک ناکەوهنيۆکل

 ندرم هل ندرکيرگڕ هل نرهگيراک ) Oxford-AstraZeneca( اکنيزارتسهئ و )Pfizer-BioNTech( رەزياڤ ینيسکاڤ یرۆج

 %85 ات 70-19 ديڤۆک یۆههب
 %99 ات 95 هل هيتيرب ندرم یژدهل )

 1,2 مەژ کهي یاود شهمهئ ناونهل )افلهئ یواڕۆگ یرۆج(

) Oxford-AstraZeneca( اکنيزارتسهئ ینيسکاڤ یمەژ وود ەو ،

رەزياڤ ینيسکاڤ یمەژ وود یرهگيراک . 

Pfizer-BioNTech) 

 .%99 ات 75 هل هيتيرب

 ینارازوگراک رهسهل افلهئ یواڕۆگ یرۆج-19 ديڤۆک هب نووبشوت یژد هل نيسکاڤ یرهگيراک هب ەوودرک نايەژامائ اداتسئ هل ناکەوهنيۆکل

( رەزياڤ ینيسکاڤ ۆب .یتشگ یناووتشيناد و یردواچ یام یناووتشيناد ،یتسوردنهت یردواچ

Oxford-AstraZeneca( اکنيزارتسهئ ینيسکاڤ ۆب ەو ،
Pfizer-BioNTech (، یندنمهخ 

 ات 60 هل هيتيرب ) %70 ات 55 هل هيتيرب نووبشوت یژد هل یرهگيراک

'رت یناوهئ ەو ،رائ سنهميس ،یئ ريست ،یهج وۆتس ،یس رەوۆگ ،نئ سوردنائ ،یهج ڵانرب زپۆل  انرم ینيسکاڤ یرهگيراک .
BNT162b2 mRNA)( ینيسکاڤ ەو )ChAdOx1 adenovirus vector ( ەوارکوب شپ .'-19 ديڤۆک یاود ناوودرم رهسهل 

 PHE 2021 یناکەوارکپاچ
 Robertson( یس نستربۆر ،) Gower C( یس رەوۆگ ،) Andrews N( نئ سوردنائ ،)Lopez Bernal J( یهج ڵانرب زپۆل
'رت یناوهئ و ) Tessier E( یئ ريست ،) Stowe J( یهج وۆتس ،)  اکنيزارتسهئ و )Pfizer-BioNTech( رەزياڤ ینيسکاڤ یرهگيراک.

Oxford-AstraZeneca)( هل ەروهگ نهمهت یناسهک هل ناوودرم ەو ،ادهناخشۆخهن هل ەوهنام ،-19 ديڤۆک هب تسەويهپ یناکهناشين رهسهل 
 1,088 ەرامژ ، 373 یگرهب : 2021 یناتيرهب یتسوردنهت یراڤۆگ '.ینرهن ینينکشپ یتهاح-یۆڕتنۆک یەوهنيۆکل :ادارهتگنيئ
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 %90 ات 65 یهکيزن هب ترنمهخەد نووبشوت یژد هل یرهگيراک هنانيسکاڤ مهل کكهيرهه یمەژ 2 هل 2 ینووب ڵهگهل . 4,5,6 ,3 70%
7 6 . 

 وهئ یژد هل نيسکاڤ یرهگيراک یەرابرەد ەوودرکساب نايکووچب یکهييزاوايج اينهت ناکەوهنيۆکل ،اتلەد یواڕۆگ یرۆج-19 ديڤۆک ۆب

 ینيسکاڤ یمەژ وودرهه ینترگرەو یاودهل ادهناخشۆخهن هل ەوهنام رهبمارهب هل نيسکاڤ یەوشواه یرهگيراک ەو هيهه نايهناشين هک یهناييشۆخهن

 Oxford-AstraZeneca)7,8.( اکنيزارتسهئ و ) Pfizer-BioNTech( رەزياڤ

 وهئ .یشۆخهن هل ندرکيرگڕ هل نرهگيراک ناکهنيسکاڤ هک ووڕهتۆتسخ نايەوهئ یهگهب ەوهنيۆکل نيدنهچ ،ەوارکساب ادەوەرهس هل وکەورهه

 .ەوهنتساوگ هل ندرکيرگڕ هل هيهه ناييرهگيراک شيناکهنيسکاڤ ،هيۆب ؛ەوهنزاوگيب نناوتان هنووبهن یشۆخهن یشوت یهناسهک

 نبەد یشۆخهن یشوت هک یهناسهک وهئ نهيالهل تبهه یرتايز یدووس ەوهنتساوگ یرتمهک یرهگهئ هيهناوهل ،یشۆخهن هل ندرکيرگڕ یاڕەرهس

 ارهتگنيئ هل کهيەوهنيۆکل .سۆرياڤ یەوهنووبوب یتسائ دوخاي یەوام ینووبرتمهک یراکۆه رهبهل شيمهئ نيسکاڤ ینترگرەو یاڕەرهس

 کهي هک واڕۆگ یافلهئ ی-19 ديڤۆک یناکهتهاح یەرابرەد ناکهام وان یناکهييدنەويهپ هک ەوهتەويزۆد یەوهئ ادناکهام هل ەوهنتساوگ یەرابرەد

 ەوهتۆدرکمهک یەوارکتساتشپ یتهاح یسرتهم %50 ات 35 یەژڕ ،ەووترگرەو ناينيسکاڤ مەژ

 ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ

9 . 

 یهناپورگ وهئ یۆخوهتساڕ ینتساراپ یجنامائ هب شيمهئ ، 1960 یناس یناکهيياتۆک یهتەوهل ادايناتيرهب هل ەواردرپساڕ ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ

 هل وارکينيبشپ یندرم یاکت یەرامژ .ازنەوهلفنهئ هب ندرم و نووبشوت ۆب ەرهسهل نايرتەروهگ یسرتهم هک ناديکشيزپ یسرتهم رژهل

 ندرم 4,000 یهکيزن هل هيتيرب شهمهئ .هناس یندرم 11,000 هل رتايز هل ووبيتيرب 2020 وکەوات 2015 یزرەو جنپ ۆب ادارهتگنيئ

 2018. ۆب 2017 یزرەو هل ندرم 22,000 هل رتايز ۆب 2019 ۆب 2018 یزرەو هل

 هل هک کسهک هب دروارهبهب ازنەوهلفنهئ هب ەرهسهل نايندرم یرهگهئ رتايز راج 11 یهکيزن هب نناکەرهسهل یسرتهم هپورگ هل یهناوهئ

 یيهکيزن هب هک ەوادناشيپ نايەوهئ یتسوردنهت یردواچ ینايازەراش نهيالهل ناکهييجۆلۆريس ەوهنيۆکل .تبهن رهسهل یسرتهم تب ادکپورگ

'شيرت یناوهئ ەو یپ اکوال ،یهج يڤداپاک ،ڵئ یرۆديۆپ ،یهئ یهم ،یهک رهسيهک ،یس ینم 3  هب نووبشوت و نيسکاڤ یکەوال یرهگيراک.
 یکهيەوهنيۆکل :ادايناتيرهب هل ديڤۆک یهناشين هل ەوهنيۆکل یهمانرهب ینارهنهراکهب هل نيسکاڤ ینترگرەو یاود-2 ڤۆک-سراس
 The Lancet Infectious Diseases 2021 .'وارکيردواچ یوارکناوڕەواچ
'رت یناوهئ ەو سئ ۆراببهس ،یب یمزهئ ،ڕائ سگنيديگ ،یت رهماپ ،مئ ڤۆکيتورک ،مئ یرتۆرش 4  ینيسکاڤ یمهکهي یمەژ یرهگيراک .

ChAdOx1 nCoV-19)(و)BNT162b2 ( یناکەوارزهماد یژرد-ەوام یناووتشيناد هل-2 ۆڤ ک-سراس هب نووبشوت رهبمارهبهل 
(یداڤيڤ( ادارهتگنيئ هل یردواچ (VIVALDI :( وارکناوڕەواچ یريگتشگ یکهيەوهنيۆکل'. Lancet Infectious Diseases 2021 
 رهسهل19-ديڤۆک ینيسکاڤ یادوهم'.رت یناوهئ و یهئ تلراچ ،یب یتوگۆئ ،نئ سوردنائ ،یهئ یياس ،سئ سکۆف ،یهج یڤ ڵۆه 5
 )نرياس( نووبشوت رهبمارهبهل ) BNT162b2 mRNA( انرم ینيسکاڤ یرهگيراک ەو ادارهتگنيئ هل یتسوردنهت-یردواچ ینارازوگراک

SIREN):( ووتاهاد ۆب و رۆجهمهه و ريگتشگ یکهيەوهنيۆکل'. Lancet 202 
'شيرت یناوهئ ەو ،ید-یهک اتهيڤ ،ۆئ سگنيسگ ،وويلبەد ید ريائ ،نئ رهسيۆتس ،یس یپ سويسام ،یئ دراچيرپ 6  رهسهل نيسکاڤ یرهگيراک.
 ینووبشوت یوپووڕ ینانهراکهب هب ەواردماجنهئ ناووتشيناد-یامهنب رهسهل هک کهيەوهنيۆکل :ادهگهمۆک هل-2 ڤۆک-سراس یناکهتهاح
 medRxiv 2021: 2021.04.22.21255913 .'ادايناتيرهب هل-19 ديڤۆک

Stowe( یهج وۆتس J (، نئ سوردنائ )Andrews N(، یس رەوۆگ )Gower C(، یئ رهگاگ )Gallagher E (، ڵئ یستۆئ 
Utsi L)(، ڕائ سنهميس )Simmons R ( رت یناوهئ و'  یاتلەد ینووب هب ادهناخشۆخهن هل ەوهنام رهبمارهب هل-19 ديڤۆک ینيسکاڤ یرهگيراک .

(B.1.617.2) 2021 .'واڕۆگ 
Gallagher( یئ رهگاگ ،) Gower C( یس رەوۆگ ،) Andrews N( نئ سوردنائ ،) Lopez Bernal J( یهج ڵانرب زپۆل E(، 
 )اتلەد( B.1.617.2 یژد هل-19 ديڤۆک یناکهنيسکاڤ یرهگيراک .رت یناوهئ و ) Thelwall S( سئ ڵوس ،) Simmons R( ڕائ سنهميس
 New England Journal of Medicine 2021 .'واڕۆگ

Hall JA( یهئ یهج ڵۆه ،)Harris RJ( یهج ڕائ سيراه
 Dabrera G( یگ اررباد ،)Dunbar JK( یهک یهج

Zaidi( یهئ یديەز ،) A(، یهج نئ سوردنائ )Andrews NJ
'  سراس یەرابرەد )ادنازخ( ادنام وانهل ەوهنتساوگ رهسهل نيسکاڤ یرهگيراک ).

 رابنود ،)
-

 Public Health England 2021 .'ادارهتگنيئ هل ڤۆک
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 رهسۆب هيەروهگ یکهييسرتهم ازنەوهلفنهئ ناي-19 ديڤۆک نب هناشين بهب ێرکەد ازنەوهلفنهئ یشۆخهن ی %50 ۆب 30

 .اناوتمهک یناکهخ یتسوردنهت

 هب نووبشوت . 10

19-  ديڤۆک یشوت اينهت یهسهک وهل کەو ەرتايز راجوود نايندرم یرهگهئ هنووب ديڤۆک و ازنەوهلفنهئ یسۆرياڤ وودرهه یشوت یهناسهک وهئ

 . 11نووبهن-19 ديڤۆک دوخاي ازنەوهلفنهئ هل ککهي چيه یشوت هک یهناوهل کەو ەرتايز راج 6 نايندرم یرهگهئ ەو ،ەووب

 یهسهک وهئ ینهمهت و هکهنيسکاڤ یرۆج ،ناکەوەووبوب ەراشفج ،هکهنيسکاڤ یناکهتاهکپ رهس هتتسەوەد ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ یرهگيراک

 .تبەد %70 ۆب 30 یرهگيراک ادتسوردنهت یووتشيهگپ نهمهت یناسهک هل یياسائ یکهيەوشهب – ترگەدرەو هکهنيسکاڤ

 ديڤۆک ینيسکاڤ هل وکەورهه

 نيسکاڤ ینترگرەو

 .ەوارکل یرگڕ شەوهنتساوگ هتاوهک ،هکهييشۆخهن هب نوبشوت هل ارکيرگڕ رهگهئ ،اد-19

 یناکهتسائ هل یزاوايج .یتسوردنهت و یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک نهيالهل نيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد تادەد ناشيپ یرايناز هشهب مهئ

 .ان دوخاي ەوهتهموکح نهيالهل تردب ماجنهئ هتسيوپ رتايز یرادرک ايائ هک یەوهل نتشيهگت ۆب هگنرگ نيسکاڤ ینترگرەو

-19 ديڤۆک ینيسکاڤ

 یتهيهمۆک یردواچ

 ینترگرەو ،2021 یبائ ی19وکەوات .ەووترگرەو ناينيسکاڤ اداتسئ هل ارهتگنيئ هل یتهيهمۆک یردواچ یرازوگراک نۆيلم 1.2 هل رتايز

 ی2 یپورگ ۆب %89. ۆب ەوهتبەدمهک ادنەدنهل هل هيەرامژ مهئ ەدنهچرهه ،ەووب JCVI 91% ی1 یپورگ هل ادوايش یفاتس ناونهل نيسکاڤ

JCVI، 87% رت یناکهنوش یفاتس ی %75 ەو ،نام یردواچ یفاتس %81 ،اديردواچ یناکهام هل ناجنهگ یناووتشيهگپ هل فاتس ی 

 یفاتس ی %86 نەدنهل هل ،یمرهه یتسائ رهسهل هيهه یزاوايج کدنهه ەدنهچرهه ).بائ ی19 وکەوات( ەووترگرەو ناينيسکاڤ یمەژ 1

 ،یردواچ یناکهام یناجنهگ یووتشيهگپ

 یتسوردنهت یردواچ

 .ەووترگرەو نايمەژ 1 رت یناکهنوش یناکهفاتس ی %69 ەو نام یردواچ یفاتس ی 73%

 %88 هک ،ادتو یتسائ رهسهل %92 یهکيزن )یتشگهب( ەووترگرەو نايمەژ 1 ەوهمهک ینهيالهب هک NHS یهنامتم یفاتس یدهس یەژڕ
 هل هگج ،ادناکهمرهه وومهه هل %90 یوورهسهل ەووترگرەو نايمهکهي یمەژ هک فاتس یدهس یەژڕ .ەووترگرەو نايمەژ وودرهه فاتس ی

 2021. یبائ ی 29 وکەوات نهکەد ڵاموڕ نترگرەو نيسکاڤ ، 2021 یبائ ی 31 وکەوات ناکاتاد وومهه . %86 ادوهل هک نەدنهل

 یناکهنامتم ناون هل هک تادەد ناشيپ ەوهئ NHS یاتاد ،اد NHS یناکەوارخکڕ ناونهل ادنترگرەو یناکهتسائ هل هيهه یزاوايج

NHS(trusts) وودرهه ۆب %94 وکەوات %78( مهکهي یمەژ ۆب %97 ۆب %83 یهکيزن هب نزاوايج نترگرەو یناکەژڕ ،اد 

 2 وکەوات ناکاتاد وومهه . NHS (Trusts( یناکهتسەرت یشهب س هل ەرتايز %90 یوورهس هل نيسکاڤ یمهکهي یمەژ ینترگرەو ).مەژ
 2021. یبائ ی 31 ات نهکەد نيسکاڤ ینترگرەو یاموڕ ، 2021 یلوليهئ ی

 یرهگيراک (1999).دته )McMillan JA( یهئ یهج ناليمکهم ،) Wilde JA( یهئ یهج دياو

 E Tessier( ريست یئ ،) J Stowe( وۆتس یهج

( یهج تنيورس ،)
 ( اماج .یکهمەڕهه یکهيەوهندرکيقات :یتسوردنهت یردواچ ینايازەراش نهيالهل ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ

H Zhao (، یاگ ڕائ )R Guy

Serwint J
908–13 :281 (JAMA 

-B Muller( واژ چئ ،) ( یدهبپ-رهلوم یب ،)
Pebody(، نۆبماز مئ )M Zambon (، سوردنائ نئ )N Andrews (، یهسماڕ مئ )M Ramsay(، ڵانرب زپۆل یهج )J Lopez 
Bernal '  :هکهييشۆخهن ینووبدنوت رهسهل سۆرياڤ وودرهه هب نووبشوت یرهگيراک ەو ازنەوهلفنهئ ەو-2 ڤۆک-سراس ناون یندرککلراک)

A test negative design’ International Journal of Epidemiology, 03 May 2021 
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 رتايز یەروهگ یکهييزاوايج یندرکواچەڕ هب مهکهي یمەژ ۆب %87 هل هيتيرب یياتەرهس یردواچ ینارازوگراک ناونهل نيسکاڤ ینترگرەو

 وکەوات ناکاتاد وومهه .اوائژۆڕ یرووشاب هل %94 وکەوات ارهتگنيئ یتههژۆڕ هل %76 هل هيتيرب یهکادوهم هک ،یمرهه یتسائ رهسهل

. 2021 یزوممهت ی 31 وکەوات نهکەد نيسکاڤ ینترگرەو یاموڕ ، 2021 یبائ ی 10

) Flu( ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ

 یتسوردنهت یردواچ

- 2003 یزرەو هل %14 هل ەوهتۆبزرهب یتسوردنهت یردواچ ینارازوگراک یالهل )ويسهپ( ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو  ۆب 2002

: 2021 ۆب 2020 یزرەو هل .ادتو یرهساترهس هل نمەد رۆز یزاوايج اتشه .ادوودرباڕ یاس هل 76.8%

،ەووب ۆب %53 ناون یادوهم هل ) Trusts) NHS %100 یناکهتسەرت نهيالهل یزرەو یازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو  
 ەووترگرەو ینيسکاڤ یەژڕهب هک )Trust %100( کتسەرت ینووب ڵهگهل

ەووب رتايز ناي ناينيسکاڤ ینترگرەو یەژڕ ) هل NHS )129 یناکهتسەرت ی 59.4% 217 75%  

یردواچ یناراکنيباد یۆخهبرهس یرهتکس و یتشگ یکشيزپ یناکهنانهاڕ نهيالهل یزرەو یازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو  
 .%92.6 ات %60.8 هل هيتيرب یهکادوهم ،)) STPs( ەوهييراکناڕۆگ و یريگج یشهبواه یۆههب ەوارخکڕ( یتسوردنهت

 ەووترگرەو ناينيسکاڤ رتايز ناي هک ەوودنايهگناياڕ STPs (42 %75 هل 32( %76.2 یتشگ یۆک

ناونهل ەووتاه تسەدهب ارهتگنيئ هل ەوهفاتس یپورگ نهيالهل یزرەو یازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو یەژڕ نيرتزرهب  
 نترگرەو یەژڕ نيرتمهک .ەووب %84.8 %75 ناينترگرەو یەژڕ هک ،اديتشگ یکشيزپ یناکهنانهاڕ هل وارو اپ یناراتسرهپ

 یکشيزپ یفاتس یتشپاپ هب ەووب

 یتهيهمۆک یردواچ

Capacity( رهکارت یتيساپاک یەروگهب Tracker (، هل یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک ناونهل ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو 

 یهناوهئ ۆب ەووب %36 ەو نوارزهماد ۆخوهتساڕ هک یهناوهئ ۆب %48– ادوودرباڕ یاس هل ەووب %33 یهکيزن هب اديردواچ یناکهام

 یتهاح هل نرەدهب هنارامژ مهئ .19-ديڤۆک ینيسکاڤ هب دروارهب ەرتمهک واچرهب یکهيەوشهب شهمهئ – نوارزهماد ەوهکسناژائ یهگڕهل

 ".ەوهتەوارکهنوب" دوخاي "ەوارنازهن" هک ازنەوهلفنهئ یژد یرگرهب

 و یتسوردنهت یرهتکس هل نيسکاڤ ینترگرەو ینتسخشپ ۆب نردەد ماجنهئ یهنارادرک وهئ یەرابرەد هيادت یرتايز یراکەدرو A یۆکشاپ

 .ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک یهمانرهب وودرهه هل اديتهيهمۆک

 هکهتهسايس یتسهبهم یەرابرەد ناکهنووچۆب

 ۆب ان دوخاي ەوهتاکبژرد اتسئ یناکهيياساي هييراکاواد هتسيوپ تهموکح ايائ هک ناکهنووچۆب یاودهب ناڕهگ هل هيتيرب هندرکژواڕ مهئ یجنامائ

 ،یتسوردنهت و یردواچ یرت یناکهچوان هل19-ديڤۆک یژدهل نرگبرەو نيسکاڤ وکەوات اديردواچ یک ام هل نهکەدراک ناي نشخهبۆخ یهناوهئ

 ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ تاکب تسيوپ هک ەوهترکبوب یياساي یرت یکهييراکاواد ايائ هک ،شهمهئ یاڕەرهس ەو ،ندنارزهماد یکجرهم وکەو

 .اناوتب یناسهک ینتساراپ ۆب کهياگڕ وکەو شهمهئ ،ان دوخاي ندنارزهماد یکجرهم وکەو تريگبرەو

 و 19-ديڤۆک یسۆرياڤ وودرهه یەوهنتساوگ هل ندرکيرگڕ ۆب هکزارمائ نيسکاڤ ینترگرەو هک تادەد ەوهئ یراگژۆمائ ) SAGE( گيهس

 .نرگەدرەو یردواچ هل کرۆج اناوتب یناکهخ هک یهنانوش مهل ازنەوهلفنهئ
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 ات .ەوهتاکەدمهک ەوهنتساوگ یسرتهم اديۆخ هل یۆخ شهمهئ هک ،ەوهتاکەدمهک نووبشوت یسرتهم نيسکاڤ ینترگرەو ،ارکساب ادووشپهل وکەورهه

 رژهل هک تبەد رتايز اناوتب یناکهخ ینتساراپ یرهگهئ ،19-ديڤۆک و ازنەوهلفنهئ یژدهل تبترگرەو ناينيسکاڤ فاتس یرتايز یکهيەرامژ

 ..نبەد وارزراپ نايشيناکڕواه ەو ،نبەد وارزراپ نايشۆخ هکهفاتس اهەورهه ،نادناوهئ یردواچ

 اناوتمهک یناکهخ هک یهناتاک وهل ەوهتاکەد رتمهک یشۆخهن یۆههب نتاههن یرهگهئ نيسکاڤ ینترگرەو یرتزرهب یکتسائ ،همهئ یاڕەرهس

 یشۆخهن یۆههب یناکهنتاههن یەرامژ ، 2021 یبائ ی 4 وکەوات .هيهه یتسوردنهت و یتهيهمۆک یردواچ هب نايتسيوپ ەوەرۆز یرهگهئهب

 یراکۆههب نووتاههن فاتس 18,000 یهکيزن اديايت هک ، NHS (Trusts( یناکهتسەت هل 72,696 هل ەووبيتيرب )ژۆڕ 7 یاکت(

 هب دروارهب هب شهمهئ ،نووتاههن فاتس %5.6 یهکيزن هک تادەد یناشيپ شهمهئ .نيباد-ۆخ یتسيوپ هناوهل19-ديڤۆک هب راديدنەويهپ

 ینتاههن یەژڕ ،اد 2020 یناسين هل19-ديڤۆک یلۆپهش نيمهکهي هل ). 2019 یبائ هل( ازنەوهلفنهئ ینادههرهس هل رهب %4.1 یاکت

. %12 هب هکتول هتشيهگ فاتس

 ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یتهاح یەرابرەد تاکەد ۆت یاڕ هل تشرازوگ ەوش نيرتشابهب ەوەراوخ یهنامهل هماک 1 یرايسرپ

 ؟نهکەد نيباد تکهيڕواه دوخاي تهکهنازخ یکمادنهئ ۆب یردواچ ناي ،نهکەد نيباد ۆت ۆب یردواچ یهناسهک وهئ ۆب

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 

 

 

 ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یتهاح یەرابرەد تاکەد ۆت یاڕ هل تشرازوگ ەوش نيرتشابهب ەوەراوخ یهنامهل هماک 2 یرايسرپ

 نيباد تکهيڕواه دوخاي تهکهنازخ یکمادنهئ ۆب یردواچ ناي ،نهکەد نيباد ۆت ۆب یردواچ و نوارزهماد یهناسهک وهئ ۆب یراچان هترکب هک

 ؟نهکەد

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 

 

 

 نرگبرەو نيسکاڤ ناوهئ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 نرگبرەو نيسکاڤ ناوهئ هک ەرتشاب پ ماو نم

 هيين گنرگ مالهل نايکماک چيه

 نرگهنرەو نيسکاڤ ناوهئ هک ەرتشاب پ ماو نم

 نرگهنرەو نيسکاڤ ناوهئ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 منازان

 تب یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 تب یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک ەرتشاب پ ماو نم

 هيين گنرگ مالهل نايکماک چيه

 تبهن یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک ەرتشاب پ ماو نم

 تبهن یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 منازان
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 هل هيهناوهل هکنوچ نيهکەد ۆت ینووچۆب هل یزاوشپ اتشه همئ ،تين شۆخهن دوخاي اداتسئ هل تين یرازوگتهمزخ یرهنهراکهب ۆت رهگهئ

 .تبهه یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یناکهييرازوگتهمزخ هب تيتسيوپ ادووتاهاد

 ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یتهاح یەرابرەد تاکەد ۆت یاڕ هل تشرازوگ ەوش نيرتشابهب ەوەراوخ یهنامهل هماک 3 یرايسرپ
 ؟نهکەد نيباد ۆت ۆب یردواچ یهناسهک وهئ یەرابرەد

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 

 

 

 ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یتهاح یەرابرەد تاکەد ۆت یاڕ هل تشرازوگ ەوش نيرتشابهب ەوەراوخ یهنامهل هماک 4 یرايسرپ

 ؟نهکەد نيباد ۆت ۆب یردواچ یهناسهک وهئ ۆب یراچان هترکب هک

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 

 

 

 ؟یرازوگتهمزخ ینارهنهراکهب دوخاي شۆخهن ۆب تيهکەد نيباد یتهيهمۆک یردواچ ناي /و یتسوردنهت یردواچ ۆت ايائ 5 یرايسرپ

 هب 

 رخهن 

 منازان 

 نرگبرەو نيسکاڤ ناوهئ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 نرگبرەو نيسکاڤ ناوهئ هک ەرتشاب پ ماو نم

 هيين گنرگ مالهل نايکماک چيه

 نرگهنرەو نيسکاڤ ناوهئ هک ەرتشاب پ ماو نم

 نرگهنرەو نيسکاڤ ناوهئ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 منازان

 تب یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 تب یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک ەرتشاب پ ماو نم

 هيين گنرگ مالهل نايکماک چيه

 تبهن یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک ەرتشاب پ ماو نم

 تبهن یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 منازان
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 یرازوگتهمزخ ینارهنهراکهب ناي شۆخهن ۆب نهکەد نيباد یتهيهمۆک یردواچ ناي /و یتسوردنهت یردواچ هک هيهناسهک وهئ ۆب ەرايسرپ مهئ

 و 19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یتهاح یەرابرەد تاکەد ۆت یاڕ هل تشرازوگ ەوش نيرتشابهب ەوەراوخ یهنامهل هماک 6 یرايسرپ
 ؟یرازوگتهمزخ ینارهنهراکهب ۆب نهکەد نيباد یردواچ هک تکهيهشيپواه ناي ۆت یازنەوهلفنهئ

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 

 

 

 یرازوگتهمزخ ینارهنهراکهب ناي شۆخهن ۆب نهکەد نيباد یتهيهمۆک یردواچ ناي /و یتسوردنهت یردواچ هک هيهناسهک وهئ ۆب ەرايسرپ مهئ

 ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یتهاح یەرابرەد تاکەد ۆت یاڕ هل تشرازوگ ەوش نيرتشابهب ەوەراوخ یهنامهل هماک 7 یرايسرپ

 ؟یرازوگتهمزخ ینارهنهراکهب ۆب نهکەد نيباد یردواچ هک تکهيهشيپواه ناي ۆت ۆب یراچان هترکب

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 

 

 

که وەربگرن؟ چ ڤاکسين که ت داواکراوب ويسته پ ک سان

کی مهرج وەکو وەرگرتن ڤاکسين بۆ ياسايی داواکاری چۆن که ڕوونبکاتهوە ئهوە حکومهت لهوەی بريتيه ژکردن ڕاو گرنگی کی بهش

دا. ک بهسهر وە ت دەب بهج ج دامهزراندن

ت، ب ئهمه دەکرێ بهمه بايهخدان لهڕووی حکومهت کی دەستپ ی بهشیخا سهوز، وە2-کۆڤ-سارس –19-کۆڤيد – 14aپهرتوکی ، 

يان –لهوەنزائهنف: 19 بهشی نهخۆشان لهگهڵ ههيه بووەوەيان دووبارە ڕووبهڕووی پهيوەندی که يهتی کۆمه و تهندروستی ری چاود ستافی

ری چاود و سهرەتايی ری چاود جۆری ههردوو له جا نهر بهکاره يان نهخۆش ری چاود له وەگالون ت ڕاستهوخۆ ئهوانهی وە نهران بهکاره

نهکانی شو له ياخود گهدا.الوەکی کۆمه

گهی لهڕ ت دەدر ئهنجام ياسايی بنچينهيهکی لهسهر داواکارييهکان دانانی به حکومهت ئاڕاستهی ژکردن، ڕاو مهکانی وە ڕەچاوکردنی لهگهڵ

ياسای ساکانی 2008 ههموارکردنهوەی ڕ کخراوەکان) ڕ (چاالکييه يهتی کۆمه و تهندروستی ری چاود وەی2014 ی هاوش گايهکی ڕ به . 

ریڕ چاود ی ما کۆڕۆنا) 2008(ياسایسای کخراوەکان) (ههموارکردن) (ڤايرۆسی ڕ (چاالکييه يهتی کۆمه و تهندروستی ری چاود  ی

 نيرگبرەو نيسکاڤ همئ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 نيرگبرەو نيسکاڤ همئ اوهک ەرتشاب پ ماو نم

 هيين گنرگ مالهل نايکماک چيه

 نيرگهنرەو نيسکاڤ همئ اوهک ەرتشاب پ ماو نم

 نيرگهنرەو نيسکاڤ همئ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 منازان

 تب یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 تب یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک ەرتشاب پ ماو نم

 هيين گنرگ مالهل نايکماک چيه

 تبهن یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک ەرتشاب پ ماو نم

 تبهن یراچان نترگرەو نيسکاڤ هک هشاب پ ماو یدژڕهب نم

 منازان
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 یردواچ یندرکنيباد یکشهب وکەو تاکەد اواد هک اتسئ ی 2014 یناکاسڕ وان هنيهخب هکهييراکاواد نيەدەد ڵوهه همئ ،) 2021 یناکاسڕ

 و نهکبپ یتسهه و نهکبل یرگڕ و یشۆخهن یەوهنووبوب یسرتهم ۆب نهکب ندناگنهسهه هتسيوپ ناراکنيباد ،ندرکرهسەراچ و تهمالهس

12 .( یاسڕ ،ناکهگنرگ هناوپ ،3 یشهب( یتسوردنهت یردواچ هب نراديدنەويهپ هک ەوهشهناوهب ،نهکب یۆتنۆک

 یندرکرهسەراچ ینادماجنهئ ۆب نوارزهماد هک یهناوهئ وومهه رهسهب تبەد جهبج نترگرەو نيسکاڤ یراکاواد هوهه مهئ یيانشۆڕ رژهل

 اناوتمهک یناکهخ نيسکاڤ یاموڕ یەوهل تادەد یيايند شهمهئ .CQC یوارتسخکڕ یکالاچ هل کشهب وکەو یسهک یردواچ ناي ۆخوهتساڕ

 یناکهنانهاڕ ،ناکهناخشۆخهن ،هيين رادروونس مهب ،هناوهل یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یناکهنوش هل تزراپەد نارازوگراک و

 .ناکهسهک یام اهەورهه و یتشگ یکشيزپ

 نبارک یياراد یتشپاپ رهگهئ اج ،CQC یناکەوارتسخکڕ هييکالاچ رهسهب تبەد جهبج اوهئ ،ترکب شهکشپ رهگهئ ،هييراکاواد مهئ

 وارخکڕ یکهييکالاچ کتاک تبب جهبج یناسکهي هب هک هيەوهئ هکهييراکاواد یتسهبهم اهەورهه .تهبيات یترهک دوخاي یتشگ یترهک نهيالهل

 .رت یکراکنيباد هب ەوارد هماننهب هب دوخاي ،سناژائ یفاتس هنومن ۆب ،یهگڕهل ەوارنهيهگ

CQC 

یسهک یردواچ  

نهکەد یسهک یردواچ ناي یراتسرهپ یاواد یهناسهک وهئ ۆب نووبجهتشين ینوش  

ەوهناکەدام ینانهراکهب ههههب یۆههب نهکەدرهسەراچ یاواد یهناسهک وهئ ۆب نووبجهتشين ینوش  

نيرب و یکڕان ،یشۆخهن یندرکرهسەراچ  

  1983 یکشم یتسوردنهت یاساي رژهل نوارکدنهب یهناسهک وهئ ۆب یکشيزپ یرهسەراچ دوخاي ندناگنهسهه

یرهگرهتشهن یناکەراکڕ  

نينکشپ و یشۆخهن یندرکناشينتسەد یناکەراکڕ  

نوخ-یناکەوارنهرەد هتسەرهک و نوخ یندرکنيباد یندربەوڕهب  

نرکەد شهکشپ ەوەروودهل هک یکشيزپ یراگژۆمائ و ندرکنلۆپ ،ەوهنتساوگ یناکهييرازوگتهمزخ  

ینامام و یتهياکياد یناکهييرازوگتهمزخ  

یپکس هب نانه یياتۆک  

ندرکزاوالۆخ یناکهگنيڕۆن یناکهييرازوگتهمزخ  

یراتسرهپ یردواچ  

ینازخ ینالپ یناکهييرازوگتهمزخ  

 ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ ینادماجنهئ ۆب ەوارزهماد کسهکرهه ايائ هک یەوهئ یەرابرەد نيرگەدرەو یناوارف ڵد هب ۆت یناکهنووچۆب همئ

 ادوهم یەوەرەدهل هک یهييکالاچ وهئ .ان دوخاي ترنهبرەد هتسيوپ CQC یوارتسخکڕ یکالاچ هل کشهب وکەو یسهک یردواچ دوخاي

 نيباد ەوەروودهل یکشيزپ یراگژۆمائ و ندرکنلۆپ ،هنومن ۆب ،تبهن اداناوتمهک یکسهک ڵهگهل یسهک یهتوهکرهب هک تبەوهئ ێرکەد تبەد

 .ترکب

 هک یەوهب نيەدەد خهياب اهەورهه همئ .نەدەد ماجنهئ یسهک یردواچ دوخاي ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ هک تاکەد هناسهک وهئ یاموڕ هوهه مهئ

 هنومن ۆب( شۆخهن یەوهنام دوخاي نووبجهتشين یناکهنوش هل نوارک نيباد CQC یناکەوارتسخکڕ هييکالاچ هل ێدنهه ايائ

 یرت یناکهييرازوگتهمزخ ەو ،ناکهگانهپ ،ناکهييلوحک ەوهندراوخ و رهبشۆه یەدام هل ناووتشيناد یەوهنووبکاچ یناکهييرازوگتهمزخ

 شاب یکهيەدداڕ ات هنامهئ هک تبەد هيەوش وهب همهئ یتهاح .ەوهترگب شهنامهئ هييراکاواد مهئ تبەد هک )نايژ یتشپاپ و یردواچ یوارکرامۆت

 ادوهل یهناکهخ وهئ هک اديردواچ یناکهام هل ندنارزهماد ۆب ەواناد نامکجرهم اتسئ همئ .اديردواچ یناکهام ڵهگهل نەوشواه ادتشورس هل

 یکنوش چيه ايائ هک یەوهئ یەرابرەد نيهکەد ۆت یناکهنووچۆب هل یزاوشپ همئ ،هيۆبرهه .نرگبرەو نيسکاڤ بەد نشخهبۆخ دوخاي نهکەدراک

 .تردب ماجنهئ ادت یراک نامهه تب تسيوپ هک هيهه وارکيرايد

 :ەوەراوخ یهناييکالاچ مهئ ینتسخکڕ هب تتسەدهه
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 یسهک ڵهگهل ندنهمازەڕ هک یهناداوهناخ و ێڕواه وهئ –'یکەرهس یردواچ یراکشهکشپ' یۆڕ هب نيەدەد یگنرگ ەوهييايرو هب اهەورهه همئ

 یمەو هل ەوارناد هک هکهتهسايس یرهبهنترگ هل هيتيرب همئ یتسهبهم .نهکەد نيباد یسهک یردواچ و نهکەد ناينادرهس ەوانەوان هک ،وارکرامۆت

 ەوهترکانژرد هتهسايس مهئ هيۆب ەو اديردواچ یناکهام هل ندنارزهماد یکجرهم وکەو نيسکاڤ ینترگرەو یناناد یەرابرەد ووشپ یندرکژواڕ

 .یکەرهس یردواچ یناراکشهکشپ رهسۆب

 هل نهکەد کهخ ینادرهس هک یهناوهئ ،ەوهترگب شيناکەداوهناخ و نايڕواه هک کهيەوشهب ەوهنيکهبژرد هتهسايس مهئ توهنامان همئ

 ینادرهس هک یهناوهئ نيەدەد نازخ ینامادنهئ و نايڕواه یناه یدژڕهب همئ .یسهک یام دوخاي یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یناکهنوش

 هک تاک نيرتووزهب19-ديڤۆک و ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو ۆب نوايش هک یهناوهئ ەو نهکەد یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یناکهنوش

 هل ندرکيرگڕ و نرکۆتنۆک وکەو هکهييراگژۆمائ هب ندنهباپ ەوهييايرو هب ناراکينادرهس هک یەوهئات ەدنهچرهه ،نرگبيرەو اب نناوتەد

 .ەداوهناخ یناراکينادرهس ۆب نيهکان هکهييراکاواد یەوهندرکژرد یزاينشپ همئ ،ادوارکيرايد یکنوش هل )IPC( نووبشوت

 ،نوارزهماد هک نهه رت یشخهبۆخ دوخاي رت ینايازەراش ايائ هک یەوهئ یەرابرەد نيهکەد تناکهنووچۆب هل یزاوشپ همئ ،شهمهئ یاڕەرهس

 هناسهک مهئ .ادوارکزاينشپ یتهسايس یادوهم هل ەوهنرکبج هتسيوپ هک ،نەدان ماجنهئ یسهک یردواچ و ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ مهب

 یوارکيرايد یردواچ هل کشهب وکەو نهکان نيباد ندرکرهسەراچ و یسهک یردواچ مهب ،وارخکڕ یکهييرازوگتهمزخ ۆب نهکەدراک

 هک یهناوهئ ،نهکەد شهکشپ و نهکەد ەدامائ ندراوخهمەژ هک یهناوهئ وکەو ەوهترگەد فاتس یرۆجهمهه یکهيههمۆک شهمهئ .ناکهسهک

 .یگراک یفاتس و یزاوشپ دوخاي ،)ناکهشکۆک( ووج یسروک و هنابەرهع رهسهل ەوهنزاوگەد نارهنهراکهب و ناشۆخهن

 ۆب نوارزهماد یهناوهئ :هکهييراکاواد یەرابرەد تاکەد ۆت ینووچۆب هل تشرازوگ ەوش نيرتشابهب ەوەراوخ یهنامهل هماک 8 یرايسرپ

 یردواچ ینوش هل CQC یوارتسخکڕ یکهييکالاچ هل کشهب وکەو یسهک یردواچ دوخاي ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ ینادماجنهئ

 ؟تبترگرەو نايازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ هتسيوپ ايائ )ەوهشيناکهسهک یام هب( یتهيهمۆک یردواچ ناي یتسوردنهت

 یناکهنوش ۆب ەوهتيەدب ايج یمەو یناوتەد اهەورهه .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 .یتهيهمۆک یردواچ یناکهنوش و یتسوردنهت یردواچ

 

 

 

 

 

 

 .تهکهمەو یندرکيتشپاپ ۆب هکب نيباد یراکەدرو هياکت

 هب( نهکەد یتهيهمۆک یردواچ ناي یتسوردنهت یردواچ یناکهنوش ینادرهس دوخاي نوارزهماد کهخ کدنهه ۆت یاوبهب ايائ 9 یرايسرپ
 مهب CQC یوارتسخکڕ یکالاچ هل کشهب وکەو نەدان ماجنهئ یسهک یردواچ دوخاي ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ هک )ەوهشيناکهسهک یام
 ؟ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو ۆب کهييراکاواد یادوهم وانهل نرکب خاد هتسيوپ

 

 

 

 مهکەد یتشپاپ

 مهکەد یتشپاپ کمهک

 مهکان یتشپاپ هن و مهکەد یتشپاپ هن

 مهکان یتشپاپ کمهک

 مهکان یتشپاپ

 منازان

 هب

 رخهن

 منازان
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 ؟نرگبرەو ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ وکەوات ەوهترگنايب هکهييراکاواد یادوهم هتسيوپ ۆت یاوبهب ککهخ چ 10 یرايسرپ
 )نبەد جهبج هک ەدب هناوهئ وومهه رهسهل تساڕ یهناشين(

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و 19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 

 

 

 دوخاي ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ ینادماجنهئ ۆب نوارزهماد هک نهه کهخ ايائ ،ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ هب تەرابهس 11 یرايسرپ
 ؟هکهتهسايس یادوهم هل نب کشهب تاکان تسيوپ هک CQC یوارتسخکڕ یکالاچ هل کشهب وکەو یسهک یردواچ

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 ەوەرهکبنووڕ تهکهمەو هياکت

 هتسيوپ ناروهگ یردواچ یناکهام یەوشواه یک وهه هک هيهه یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یرت یکنوش چيه ايائ 12 یرايسرپ
 دوخاي نرگبرەو19-ديڤۆک ینيسکاڤ هتسيوپ هک اديردواچ یام هل نشخهبۆخ ناي نهکەدراک هک هيهناسهک وهئ وومهه شهمهئ( اديايت ترنب
 ؟)تبهه ناينيشخهب

 

 

 

 .هکبيرايد هياکت ،ەرتيه رهگهئ .ەرژبهه ەوەراوخ یتسيل هل نوش هياکت ،هيهب تهکهمەو رهگهئ 13 یرايسرپ

 

 

 

 

 

 ناکهشکۆک

 ی گراک یفاتس

 ناکەوەرهککاپ

 ناکهشخهبۆخ

 )هکبيرايد هياکت( رتيه

 منازان

 هب

 رخهن

 منازان

 هب

 رخهن

 هيين مکهياڕ چيه

 هگانهپ

 ناکهييلوحک ەوهندراوخ و رهبشۆه یەدام ۆب ناووتشيناد یندرکرهسەراچ یناکهييرازوگتهمزخ

 وارکيتشپاپ ینايژ یناکهييرازوگتهمزخ و وارکرامۆت یرتايز یردواچ

 وارکرامۆت یشهبواه ینايژ یناکهييرازوگتهمزخ

 رتيه
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 یاس 18 راوخهل

 ەو ،نرگبرەو نيسکاڤ هک نايۆب ووبهن وايش ووب ادياس 16 راوخ هل ناينهمهت یهناوهئ ،19-ديڤۆک ینيسکاڤ یهمانرهب یمهکهي یغانۆق هل

 رهگهئ( هياووبادت نايناروهگ یهمانرهب ی 1 یغانۆق یناکەرەوپ کتاک نووب وايش هتاک وهئ اينهت ووب یاس 17 ۆب 16 هل ناينهمهت هک یهناوهئ

 رتايز نايەوهنتساوگ یسرتهم هک هياووبهه نايکۆڕ دوخاي هيانووب19-ديڤۆک یناکهکانسرت هماجنەرەد یرتەروهگ یسرتهم رژهل نايۆخ ناوهئ

 هب یندرکراک( ناراکيردواچ و یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یناکەرهتکس هل نهکەدراک یهناوهئ هنومن ۆب ،اناوتمهک یناکهخ ۆب هيادرکب

 یمەژ 2 اوهئ هيادت نايناروهگ یهمانرهب ی 1 یغانۆق یناکەرەوپ هک هياد یاس 17 ۆب 16 هل ناينهمهت هک یهناوهئ )).ەراپب ناي ەراپ

 یرهبرۆز ۆب و ەوهنهمهت هب ەراديدنەويهپ یزههبهب19-ديڤۆک یناکهکانسرت هماجنەرەد یسرتهم .ەوارکشهکشپ ناينيسکاڤ یسرۆک یناروهگ

 18 راوخ ینهمهت یناسهک ۆب نيسکاڤ ینانهراکهب یاتاد وکەورهه .نکوچب رۆز ناکهکانسرت هماجنەرەد هيادياس 18 راوخ هل ناينهمهت یهناوهئ
 یشاب تسوردنهت یناسهک هب تردب نيسکاڤ هک ووبدرکهن یراگژۆمائ JCVI ،اداسمهئ یتابوش یگنام هل ووبادووز یکغانۆق هل اتشه هک یاس

 .ادهکهمانرهب ی 2 یغانۆق یەوامهل یاس 18 راوخ نهمهت

 یسرتهم یندرکواچەڕ هب .یاس 17 ۆب 16 نهمهت یناسهک ۆب ناکهييسرتهم و دووس هب تەرابهس ەوادهه نايرهس رتايز یهگهب ،ەوهتاکوهل

 هل ) Pfizer-BioNTech( رەزياف ینيسکاڤ یکەوال یرهگيراک وکەو ڵد یگرهب یندرکوهه دوخاي ڵد یهکلوسام یندرکوهه ینهمگەد

 وومهه ۆب یياتەرهس یمەژ یندرکشهکشپ ۆب ەوهتۆدرکوب یراگژۆمائ JCVI ،هنيرن یزهگەڕ یتهبيات هب ەو ادناجنهگ ینهمهت یپورگ

 اوهئ تب دنهمازەڕ JCVI رهگهئ و ترکەد ۆب یەوهنووچادپ همهئ یرهگيراک .یاس 17 ات 16 ینهمهت هل ەوهتهنوام تسوردنهت هب یهناوهئ

 دوخاي 15 ۆب 2 هل ناينهمهت یهناوهئ وومهه هک یەوهب تادەد یراگژۆمائ JCVI ،ازنەوهلفنهئ یەرابرەد .نەدەد شيمەوود یمەژ یەدراپساڕ

 .هيادياس 49 ۆب 16 ناونهل ناينهمهت هک ەرهسهل ناييسرتهم هک یهناپورگ وهئ ۆب ەو نرگبرەو نيسکاڤ نرتايز ناي هيادناس 50

 ینادماجنهئ ۆب نوارزهماد هک هيادياس 17 ۆب 16 ناونهل ناينهمهت یهناوهئ ايائ هک تاکەد ەوهئ یريهس ەوهييايرو هب تهموکح هيۆب

 هکهييراکاواد هل نرکب خاد هتسيوپ ،CQC یوارتسخکڕ یکالاچ هل کشهب وکەو یسهک یردواچ دوخاي ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ

 ايائ هک ەوهترگەد یردواچ یام یناکاسڕ هب نادخهياب شهمهئ .ان دوخاي نرگبرەو ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک یژد ینيسکاڤ یەوهئۆب

 و کات یکوەڕ یندرکوەيهپ هل نووبايند ۆب ،نرشخهبەد هيادياس 18 راوخ هل ناينهمهت یهناوهئ اداتسئهل هک ،ان دوخاي ەوهنرکبراومهه

-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو ۆب نوايش نهمهت یکپورگ چ هک تادەد رايب تهموکح .یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یرهتکس ونهل ريگج

. JCVI یراگژۆمائ یامهنب رهسهل 19

 ،هيادياس 18 راوخ هل ناينهمهت یهناوهئ :هکهييراکاواد رهسهل تاکەد ۆت یاڕ هل تشرازوگ ەوش نيرتشابهب ەوەراوخ یهنامهل ماک 14 یرايسرپ

 یردواچ یکنوش هل( CQC یوارتسخکڕ یکالاچ هل کشهب وکەو نەدەد ماجنهئ یسهک یردواچ دوخاي ۆخوهتساڕ یندرکرهسەراچ هک

 ؟نرگبرەو ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ هتسيوپ ايائ ،)ەوهشيناکهسهک یام هب ،اديتهيهمۆک یردواچ ناي یتسوردنهت

 یناکهنوش ۆب ەوهتيەدب ايج یمەو یناوتەد اهەورهه .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 .یتهيهمۆک یردواچ یناکهنوش و یتسوردنهت یردواچ

 

 

 

 

 

 

 مهکەد یتشپاپ

 مهکەد یتشپاپ کمهک

 مهکان یتشپاپ هن و مهکەد یتشپاپ هن

 مهکان یتشپاپ کمهک

 مهکان یتشپاپ

 منازان

 .تهکهمەو یندرکيتشپاپ ۆب هکب نيباد یراکەدرو هياکت
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 ناکهنيشخهب

 یياساي یکهييراکاواد رهه هيۆب .نايۆب هيين واجنوگ ازنەوهلفنهئ ناي /و-19 ديڤۆک ینيسکاڤ هک هياو یکشيزپ یراگژۆمائ کهخ کدنهه ۆب

 هييشۆخهن یژد شهل ینترگهگرهب یەرابرەد زوهس یکوترهپ ڵهگهل تبەد بيرهتواه هک یکشيزپ یامهنب رهسهل تبەد ادت ینيشخهب

JCVI 14 یشهب ،زوهس یکوترهپ :19-ديڤۆکa ەو ) 19 یشهب ،زوهس یکوترهپ :ازنەوهلفنهئ ؛ 

 ادزوهس یکوترهپ یناکهتسيل هل هک تبهه نايکتهاح دوخاي تبهه ناييرايتسهه ناوهئ رهگهئ هکهييراکاواد هل نرشخهبەد ناکهسهک .هييکشيزپ

 یراگژۆمائ یەوهنادگنەڕ هک( ناکەوارزاوگ

 یەوهنادراک هنومن ۆب ،نرگهنرەو نيسکاڤ هک کراکۆه وکەو ) 17 ەڕهپال ، 19 یشهب ازنەوهلفنهئ ؛16 ەڕهپال ، 14a یشهب :-19 ديڤۆک( هيهه

 ناي زوهس یکوترهپ هک تبهه نايکتهاح دوخاي تبهه ناييرايتسهه هيهناوهل سهک ێدنهه .هکهنيسکاڤ یکهيهتاهکپ ۆب یرايتسهه یهتخەوشپ

JCVI ان دوخاي نرشخهبب ايائ هک یەوهب ەوهترزۆدب ڵانشفۆپ یکشيزپ یکهياڕ هک نهکب یراگژۆمائ. 

 ینيسکاڤ هب تبراديدنەويهپ هک یتهمالهس هب تەرابهس ەوارکهنيرايد اتسئ ات کهيهناشين چيه ،یتهوەدون و یناميتشين یتسائ وودرهه رهسهل

.پکس یناتەرفائ ۆب-19 ديڤۆک  JCVI یهناتەرفائ وهئ تاکەديرايد ەوهئ اتسئ هک ،ناسين ی 19 یراورهب هل ەوهتۆدرکون نايۆخ یراگژۆمائ 

 یسرتهم یپورگ و نهمهت یامهنب رهسهل ،ترکەد رت یناتەرفائ یشهکشپ هک ادتاک نامهههل ترکب شهکشپ ناينيسکاڤ هتسيوپ نپکس

 .نرتدنهسهپ ینيسکاڤ Moderna)( انردۆم و ) Pfizer( رەزياڤ ینيسکاڤ هک یەوهب ،ناييکشيزپ

هتسيوپ ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ هک ەوهتاکەدنووڕ ەوهئ ) 17 ەڕهپال ،( زوهس یکوترهپ ،ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ یەرابرەد  19 یشهب ازنەوهلفنهئ
 .ادپکس یناتەرفائ هل ەرتزرهب ازنەوهلفنهئ یماجنهئ هل کانسرت یشۆخهن هب نووبشوت یسرتهم هکنوچ ترکب پکس یناتەرفائ یشهکشپ

 یژدهل تاکەد نيباد رهگيراکان یرگرهب اديپکس یەوامهل ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ هک نەدەد ناشيپ ەوهئ ەوهنيۆکل کهيەرامژ ،شهمهئ یاڕەرهس

 . 12,13,14,15 ادنووبکيادهل یاود ینهمهت یاتەرهس یناکهگنام هل ناياواس ۆب ادازنەوهلفنهئ

-19 ديڤۆک ینيسکاڤ هل نوارشخهب ەوهييکشيزپ یووڕهل ناوهئ هک ەوهنهکب ینووڕ یەوهئۆب کهخ ۆب اگڕ نيرتناسائ هب تادەد خهياب تهموکح

 یردواچ یناکهام هب ەراديدنەويهپ هک ەوارک جهبج هک یهوهه وهئ یامهنب رهسهل ازنەوهلفنهئ ناي /و

'نوارناد ادووتاهاد یناکهشهب  '.ندرک جهبج هب تسەويهپ یناکهيينارهگين:

 هل هتهباب مهئ رهسهل ناکەرايسرپ .

 /و ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو هل وايش یرازوگراک هل نهکب یرگڕ هک نبهه واچرهب یتسهبرهب رهگهئ ترکەد ۆب یەوهنووچادپ هکهتهسايس

 یکشيزپ یيامنڕ هل ناکهييراکناڕۆگ دوخاي نيسکاڤ یندرکنيباد یناکهشک یۆههب هنومن ۆب ناسائ و وارناد ۆب تاک یکهيهگڕهب-19 ديڤۆک ناي

 .یناميتسن

 هب یتهياکياد ینترگپهگرهب یرهگيراک (2008) دته ) Arifeen SE( یئ سئ نيفيرائ )Roy E( یئ یۆر ،) Zaman K( یهک نامەز
 N Engl J Med 359: 64-1555..ادناياواس و ناکياد هل ازنەوهلفنهئ

 یرهگيراک .دته ) MA( یهئ مئ ،)Staat( تاتس ،)PG( یگ یپ ) Szilagyi( یگاليزس ،)Poehling KA( یهئ یهک گنيلهيۆپ
 Am J Obstet( ڵۆکنياگ تتسبۆئ یهج مئ یهئ .ادناياواس هل ازنەوهلفنهئ یۆههب هناخشۆخهن هل ەوهنام رهسهل ناکياد ینترگپهگرهب

S141-8 [.[6 Suppl 1 :204 (Gynecol . بوپيئ )23 (Epub 2011. ناريەزوح .تابوش ی 
 و ناکياد یازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ (2010).دته ) Klimov A( یهئ ڤۆميلک ) Uyeki TM( مئ یت یکيۆئ ،) Eick AA( یهئ یهئ کيئ

 Arch Pediatr Adolesc Med). 165:( دم سۆدهئ رتايدپ چرائ .ازنەوهلفنهئ یسۆرياڤ هب کوچب یناياواس ینووبشوت رهسهل یرهگيراک
.104-11 

Esposito( یب ید ۆتيسۆپسيئ ،) Benowitz I( یائ زتيوۆنب DB 

.1355- 61 :51 .(Clin Infect Dis) 

14 

(دته )Gracey KD( ید یهک یسيەرگ )  ینيسکاڤ ) 2010 .
 سيد نووبشوت نيلک .نايناکاواس هادنم هل ازنەوهلفنهئ یۆههب ەوهتاکەدمهک هناخشۆخهن هنووچ یرهگهئ پکس یناتەرفائ هب ەوارد هک ازنەوهلفنهئ
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 یامهنب رهسهل بەد اينهت ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ هل نيشخهب هک یەوهئ رهسهل یزاڕان دوخاي یزاڕ ۆت ايائ 15 یرايسرپ
 ؟تب یکشيزپ

 .ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ەوەرەدب ايج یمەو هياکت

 

 

 

 

 

 

 ؟هييراکاواد مهل ترشخهبب کسهک هتسيوپ ،تبهه رهگهئ ،رت یکهيامهنب چ رهسهل 16 یرايسرپ

 ناکهييرهگيراک یرهگهئ یناکهيينارهگين

 یناسکهي یناکهييرهگيراک

 هب ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ یناناد هک تادەد ناشيپ ەوهئ )PSED( ناميتشگ یرهتکس یناسکهي یکرهئ یناکهيياتەرهس ەوهندرکيش

 رهسهل ناکەوهندرکيش .وارکيرايد یپورگ کدنهه رهس هتاکب یرهگيراک ێرکەد یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ هل ندرکراک ۆب جرهم
16 .NHS NHS 

 ەوهئ یزاينشپ هيين کهيهگهب چيه مهب ،هنووبرهگيراک هک تاکەد فاتس یهناپورگ وهئ )ان یوومهه مهب( یرهبرۆز یتهيارهنون تسەدرهب

 یفاتس یناکهپورگ یواوهت یتسيل یهتاهکپ هل تبزاوايج واچرهب یکهيەوشهب ،ەوارکساب ادەوەراوخ هل هک یەراک یزه وهئ یهتاهکپ هک تاکب

.C یۆکشاپ هل ەوارناد هيهه نايوارزراپ یدنهمتهبيات هک یهناوهئ ۆب ناکهييرهگيراک یرتايز یخهياب و رتايز یراکەدرو .ووبرهگيراک

 .ترکب جهبج هتسيوپ هک هيون هتهسايس مهئ یۆههب نبهن رهگيراک زاوايج یکهيەوشهب کپورگ چيه یەوهل نيبايند ات نيشۆرهپهب همئ

 یردواچ یناکهنوش هل نرکەد یتشپاپ و نرکەد یردواچ هک یشهناوهئ و نهکەدراک یهناوهئ ینتساراپ یتهمراي هل هيتيرب همئ یجنامائ

 .ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک یشۆخهن هب نووبشوت یناکهشخهب نايز هماجنەرەد یرهگهئ هل ،یتهيهمۆک و یتسوردنهت

 و 19-ديڤۆک هب نووبشوت یناکهماجنەرەد یرهگيراک رهسهل تبهه یوارکيرايد یدووس ێرکەد ندنارزهماد یجرهم وکەو نيسکاڤ ینترگرەو

 هياوبهن همهئ رهبهل رهگهئ هک یشۆخهن یژد هل نتساراپ یماجنهئ هل ەرتمزن نيسکاڤ ینترگرەو هک فاتس یپورگ کدنهه ۆب ازنەوهلفنهئ

 .ووبەدنايهن

 یەرابرەد تادەد ناشيپ هناگنام یناکەرامژ هک NHS یاتيجيد یهگڕهل ەوهتەوارکوب NHS یراک یزه یاتاد یناکەواچرهس یاتاد16
 هل CCGs و NHS (Trusts( یناکهتسەرت هل )HCHS( هگهمۆک یتسوردنهت یرازوگتهمزخ یفاتس یندرکراک و NHS یهناخشۆخهن
 یاتيجيد یهگڕهل ەوهتەوارکوب یتشگ یکشيزپ یراک یزه یاتاد یناکەواچرهس یاتاد ).یياتەرهس یردواچ یفاتس هل هگج( ادارهتگنيئ

NHS هل یتشگ ینانهاڕ هل یکشيزپ-ان یفاتس یندرکراک /نيمدهئ و شۆخهن یۆخوهتساڕ یردواچ ،ناکەراتسرهپ ،یتشگ یکشيزپ یەرابرەد 
 .ادارهتگنيئ

 ميزاڕ یدژڕهب

 ميزاڕ کرۆجهب

 ميزاڕان هن و ميزاڕ هن

 ميزاڕان کرۆجهب

 ميزاڕان یدژڕهب

 منازان

 یراک یزه یاتاد یهتاکوهل . یاتيجيد نهيالهل ەوهتهنوارکوب یتشگ ینانهاڕ یراک یزه یاتاد و یراک یزه یامهنب
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 رتناوارف یرهگيراک

 رهه ینتسخکيڕ یناکهييرهگيراک هب نيەدب خهياب توهنامەد ەوهييايرو هب همئ ،اديتشگ یرهتکس هل یناسکهي یندناگنهسهه ۆب ،شهمهئ یاڕەرهس

 .ناکهييناگرزاب یناکەووچت اهەورهه و هکهتهسايس یناکەرتناوارف ەووچت و دووس هب نادخهياب هل هيتيرب شهمهئ .یياساي یکهييراکناڕۆگ

 مهل .نايۆب تب واجنوگ نيسکاڤ ینترگرەو رهگهئ تهنانهت ،نرگبرەو نيسکاڤ ێوهنايهن هيهناوهل فاتس ینامادنهئ هل کدنهه هک ەوارناز همهئ

 یردواچ یناکهنوش هل نهکبراک نناوتهن رتيچ ناوهئ هک یەوهئ یماجنەرەد یۆه هتبب هکهتهسايس یندرک جهبج ێرکەد ،ادهناخۆدوراب

 یرهگهئ یەرابرەد نيهکەد ادهندرکژواڕ مهل کرايسرپ همئ .ترژبهه نتشيۆڕ فاتس یهمادنهئ مهئ دوخاي اديتهيهمۆک و یتسوردنهت

 کەوهن نهبج یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یراک یزه فاتس ینامادنهئ رهگهئ هک یەوهئ هنادوگ بهب ،فاتس یناکهتسائ یرهگيراک

 دوخاي تب رتمهک نيسکاڤ ینترگرەو یەژڕ اديايت هک ادييۆخوان یهچوان کدنهه هل تبوارکيرايد یکهيهشک ێرکەد شهمهئ .نرگبرەو نيسکاڤ

 .تب رتتهمحەز ندنارزهماد

 ناکهسهک رهسهل وارکينيبشپ یرهگيراک یەرابرەد ناراکنەواخ ڵهگهل نيهکب ۆگوتفگ ۆخوهتساڕ هک هنامتسهبهم همئ ،ادندرکژواڕ یتاک یەوامهل

 رهس هتاخهن یريگجان هک نرهبەوڕهب کهيەوشهب ەراک مهئ یەوهئۆب نرکەد یتشپاپ ناراکنيباد .ندنارزهماد یاساي یناکهماجنەرەد و

 ۆب ەوهترکەدوب ناراکنيباد ۆب ندرکراک یيامنڕ ،ارک جهبج هکهتهسايس رهگهئ .تهمالهس و زرهب یتلاوک یکهييردواچ یندرکنيباد

 .فاتس ینامادنهئ و نارهبەوڕهب رهسهل هکهتهسايس یناکهييرهگيراک یەوهندرکنووڕ

 نيسکاڤ ینترگرەو یندرکدايز ۆب ەوەرگج یهتساڕائ

 ینيسکاڤ ینترگرەو ینادناه ۆب ناکهيياسايان هناوپ هب نتسهبتشپ هب ناديماوەدرهب هل هيتيرب ەوەرگج یهتساڕائ ،ەوهيارکنووڕ ادوشپ هل وکەورهه

 هب

 رخهن

 مينايند

 هل ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ وودرهه ینترگرەو یندرکدايز ۆب نوارد ماجنهئ هک یهنارادرک وهئ یکهيهتخوپ .ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک

 .ەوارناد A یۆکشاپ

 هب یکهخ هب نادهگڕ اهەورهه و فاتس یناکهتسائ یناکهييرهگيراک یرهگهئ یسرتهم هل هيەوهنتوهکروود ۆب )هوهه( هيهتساڕائ مهئ یدووس

هکهتهسايس یجنامائ هيەوش وهل یهتساڕائ هک هيەوهئ هکهييسرتهم ەدنهچرهه .نيسکاڤ ینترگرەو یەرابرەد ناييسهک یەدراژب ینتساراپ

 وهئ یەوهئۆب ەووترگرەو ناينيسکاڤ ادندرکرهسەراچ و ۆخوهتساڕ یردواچ یندرکنيباد هل نوارزهماد یهناوهئ وومهه یەوهب تنهانيدهب

 .ناد نايردواچ رژهل هک نزراپب هناکهخ

 هب تسەويهپ ناکهييرهگيراک ینووب یرهگهئ هب ەراديدنەويهپ هک ەوەراوخ یناکەرايسرپ یەرابرەد نيهکەد تناکهنووچۆب هل یزاوشپ همئ

 نيسکاڤ ینترگرەو یەژڕ یندرکرتايز ۆب نردب ماجنهئ ێرکەد هک رت یهنايياسايان ەرادرک وهئ و رت یناکهناوارفرهب هييرهگيراک ،ناکهييناسکهي

 .نهکەد نيباد رهسەراچ و یردواچ یهناسهک وهئ ۆب

 هل نرگەدرەو دووس یوارکيرايد هب هک ،هيهه نايوارزراپ یدنهمتهبيات یهناوهئ وکەو ،نهه یکهخ یوارکيرايد یکپورگ ايائ 17 یرايسرپ
 ؟یتهيهمۆک یردواچ و یتسوردنهت یردواچ هل ندنارزهماد ۆب کجرهم وکەو ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ

 

 

 

 ؟یچۆب ەو رهسهتوهکەد نايرهگيراک ینرهئ یکهيەوشهب وارکيرايد یکپورگ چ 18 یرايسرپ
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 نايرهگيراک ینرهن یکهيەوشهب هک ،هيهه نايوارزراپ یدنهمتهبيات یهناوهئ وکەو ،نهه کهخ یوارکيرايد یکپورگ ايائ 19 یرايسرپ
 ؟اديتهيهمۆک یردواچ و یتسوردنهت یردواچ هل ندنارزهماد یجرهم وکەو ازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو یۆههب رهسهتوهکب

 

 

 

 ؟یچۆب ەو رهسهتوهکەد نايرهگيراک ینرهن یکهيەوشهب وارکيرايد یکپورگ چ 20 یرايسرپ

 .ناديتسوردنهت و یردواچ ینارازوگراک یەوهشپ یه هل هک یهناوهئ ۆب نوارکيرايد یتهبياتهب هنارايسرپ مهئ

 ،ەووترگهنرەو ناينيسکاڤ یچهک نيسکاڤ ینترگرەو یراکاواد یراب رژ هنوهکەد فاتس اديايت هک ناکهخۆدوراب هل ەوهندرکريب هب 21 یرايسرپ
 ؟هييچ تەوهنادمەو ۆب تينيبشپ

 

 

 

 

 یندنايهگ ۆب تهکەوارخکڕ یاناوت رهسهل نيسکاڤ یراکاواد یتهسايس یرهگيراک یەرابرەد هيهه تينارهگين ۆت ايائ 22 یرايسرپ
 ؟ناکهتهمالهس هييرازوگتهمزخ

 

 

 

 هب

 رخهن

 مينايند

 ەووترگهنرەو ناينيسکاڤ یهفاتس وهئ یەوهندنارزهماد ەرابوود

 ەووترگهنرەو ناينيسکاڤ یهفاتس وهئ یندنارزهماد هب نانه یياتۆک

 )هکبيرايد هياکت( رتيه

 هيين واجنوگ

 هب

 رخهن

 منازان
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 ؟ادتهکەوارخکڕ هل نيسکاڤ ینترگرەو یراکاواد یتهسايس یرهگيراک یەرابرەد هتهه ۆت هک نينارهگين ەوەراوخ یهنامهل ماک 23 یرايسرپ
 )نبەد جهبج هک ەدب هناوهئ وومهه رهسهل هناشين(

ن هبجهب ناياتسئ یراک و ەوهنهکبتەڕ نيسکاڤ هيهناوهل فاتس هل کدنهه  

ناييسهک یڕەوابوريب ڵهگهل تب کۆکان همهئ رهگهئ ،نهبجهب نايهکەراک هکهتهسايس یژدهل هيهناوهل فاتس هل کدنهه  

تاکەد زاوال نايندرکراک ینايگ شهمهئ هک ،هکهييراکاواد هل نبرازب هيهناوهل راک رهسهل ەوام یفاتس  

اداگداد هل نهکب راکنەواخ یراگنلائ نەدب ڵوهه فاتس هيهناوهل  

تسەدرهب یەوەرگج یوارنهاڕ یفاتس یندرکنيباد  

تروک-ەوام یفاتس یندرکنيباد یووچت  

ێون یيهشيمهه یفاتس یندنارزهماد یووچت  

ێون یيهشيمهه یفاتس یندنارزهماد ۆب هتسيوپ یهتاک وهئ  

فاتس یون ینامادنهئ ینانهاڕ ۆب هتسيوپ یهتاک وهئ  

  )هکب یرايد هياکت( رتيه

منازان  

 کباد یرگرا یرگئ یادوم دنمخ ات 24 یراسرپ
 

 

 

 

 

 

 

 یراک یزه رهسهل ەوهتاکبمهک نيسکاڤ یراکاواد یتهسايس ینرهن یرهگيراک ناوتەد کتش چ ،تبهه رهگهئ ،ۆت یواڕبهب 25 یرايسرپ
 )نبەد جهبج هک ەدب هناوهئ وومهه رهسهل هناشين( ؟یتهيهمۆک یردواچ و یتسوردنهت یردواچ

 

 

 

 

 

 

 دنوت یرهگيراک

 ەروهگ یرهگيراک

 دنەوانمام یرهگيراک

 کوچب یرهگيراک

 یکەوال یرهگيراک

 منازان

 نيسکاڤ هب نتشيهگ تسەد یناسائ

 ەوەووبون یرايناز هب نتشيهگ تسەد

 یيۆخوان ینيسکاڤ یناناوهاپ یتشپاپ

 منازان

 نايچه

 )هکب یرايد هياکت( رتيه
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 یتهسايس یماجنەرەد وکەو ترگبرەو ل یدووس ناوتەد تهکەوارخکڕ ۆت یاوڕبهب ،تبهه رهگهئ ،ەوەراوخ یهنامهل هماک 26 یرايسرپ
 )نبەد جهبج هک ەدب هناوهئ وومهه رهسهل هناشين( ؟نيسکاڤ یراکاواد

شۆخهن و رهنهراکهب ینتوهکشۆخهن و ندرم یەژڕ یەوهندرکمهک  

یشۆخهن یەوهنووبوب هل ندرکيرگڕ  

ەوهيشۆخهن یۆههب فاتس ینتاههن یتسائ یەوهندرکمهک  

-19 ۆخ یەرامژ یەوهندرکمهک ەووب ینرهئ ی ديڤۆک ینينکشپ هک کسهک ڵهگهل هتوهکرهب ینووب یاود فاتس یندناباد-  

ەوهييشۆخهن یۆههب فاتس ینتاههن یندرکاموڕ ۆب هتسيوپ هک واريگهه ناي سناژائ یفاتس یەوهندرکمهک هب ووچت یەوهنادلگ  

ەوهييشۆخهن یۆههب فاتس ینتاههن یندرکاموڕ ۆب رتمهک یفاتس یناناد یتسيوپ یهگڕهل تاک ینتساراپ  

ەداوهناخ و نازخ دوخاي نايڕواه ۆب یەوهنتساوگ ناي /و-19 ديڤۆک یشۆخهن هب نووبشوت یەرابرەد فاتس یکواڕهد یەوهندرکمهک  

نرکەد یردواچ یهناوهئ یەرابرەد نايڕواه و ەداوهناخ یکواڕهد یەوهندرکمهک  

نايچيه  

  )هکب یرايد هياکت( رتيه

منازان  

 کباد ناهدووس یرگئ یادوم دنمخ ات 27 یراسرپ 
 

 

 

 

 

 

 

 هتسيوپ هک یياساي یرت یراکاواد ڵهگهل تاکب تسوورد کهينالملم چيه ێرکەد نيسکاڤ یراکاواد یتهسايس ۆت یاوڕبهب 28 یرايسرپ
 ؟نهکب یجهبج یتهيهمۆک یردواچ و یتسوردنهت یردواچ یناراکنيباد

 

 

 

 

 تب ژد ێرکەد نترگرەو نيسکاڤ یراکاواد یتهسايس هک رت یناکهيياساي هييراکاواد رهسهل هکب نيباد رتايز یراکەدرو هياکت 29 یرايسرپ
 .اديهگهل

 ەرۆز کلهگ یدووس

 ەرۆز یدووس

 ەدنەوانمام یدووس

 همهک یدووس

 هييکەوال یدووس

 منازان

 هب

 رخهن

 منازان

 هيين واجنوگ
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ک نووب  ناهرگرا هوان  و رادرک ، ساڤترگرهو ل نووب ڵدووداداتهرس ل ک ت ۆت یفاتس وئ درکریس  30 یراسرپ
؟ ساڤ ترگرهو ب یزاڕ فاتس وئ یهوئ یۆ هووب ک ناد تماجنئ ۆت

 ندرک جهبج هب تسەويهپ یناکهيينارهگين

 دوخاي یرازوگتهمزخ یراکنيباد هل هيتيرب وارتسخکڕ یکهييکالاچ هب ەراديدنەويهپ هک وارکرامۆت یسهک – هشهب مهئ یناکهتسهبهم ۆب

 راکنيباد هک یهتاک وهل ،وهئ یربهل وارتسخکڕ یکالاچ یندربەوڕهب ۆب ەوەراکنيباد نهيالهل ەوارناد کسهک هک ،وارکرامۆت یرهبەوڕهب

 وارکرامۆت یرهبەوڕهب ،وارکرامۆت یکسهک وکەو .ناکەوارتسخکڕ هييکالاچ هل تب ەدامائ و تب سرپرهب یۆخ ێژۆڕ-وومهه ناوتان

 .هيهياپ و تسۆپ مهئ یەرابرەد هيهه یياساي یتهييرايسرپرهب

 

 نترگرەو نيسکاڤ یناکهييراکاواد یناناد هب تهموکح یهتساڕائ ،ادهندرکژواڕ مهئ یماجنەرەد هل نووتاهتسەدهب هک ناکهنووچۆب یندرکواچەڕ هب

 )ناکەوارتسخکڕ هييکالاچ( 2008 یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یاساي یەوهندرکراومهه یهگڕهل تبەد یياساي یکهيامهنب رهسهل

. 2014 یناکاسڕ

 

 یاسڕ هل ەوەرۆز یرهگهئهب ،ادناکاسڕ ی 3 یشهب هل ناکهييکەرهس هناوپ هل تنەداد ێون یکشهب وکەو هکهييراکاواد ەوشواه یندرکراومهه

 وکەو ناراکنيباد تاکەد اواد هک ، (h)(2)12 یاسڕ یراکواوهت وکەو )ندرکرهسەراچ و تهمالهس یردواچ ڵهگهل تاکەد ههمام هک( 12

 و ندرکپتسهه و ندرکيرگڕ و یسرتهم ۆب نهکب ندناگنهسهه هتسيوپ ندرکرهسەراچ و تهمالهس یردواچ یندرکنيباد یکشهب

 )ندرکپراک( نانهاڕ یاساي اهەورهه .یتسوردنهت یردواچ هب هيهه ناييدنەويهپ هک ەوهشهناوهب ،ناکهييشۆخهن یەوهنووبوب یندرکۆتنۆک

 

 ەوەرەد یريزەو نهيالهل ەووچرەد هياساي مهئ .ەوهنرکەد ێون ەوهيپ تسەويهپ یيامنڕ و یندرکۆتنۆک و یشۆخهن هل ندرکيرگڕ یەرابرەد

 جهبج یتاکهل نهکب یواچەڕ هتسيوپ ناراکنيباد اديايت هک 2008 یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یاساي ی 21 یشهب یيانشۆڕ رژهل

 هندرکژواڕ مهئ ڵهگهل ناشواه ەوهتەوارکوب نانهراکهب یاساي یسوونشەڕ یناکەراومهه .ناکاسڕ ی 12 یاسڕ هب نايناکهييدنهباپ یندرک

 .ەوەراوخ یناکەرايسرپ یەوهنادمەو یهگڕهل همهئ رهسهل نيهکەد تناکهنووچپب هل یزاوشپ همئ ).هکب B یۆکشاپ یريهس(

 ۆب )ەوارکرامۆت یرهبەوڕهب دوخاي یرازوگتهمزخ یراکنيباد شيمهئ هک( CQC یوارکرامۆت یسهک یتهييرايسرپرهب ،ادهيهتساڕائ مهئ رژهل

 یوارتسخکيڕ یکالاچ هل کشهب وکەو یسهک یردواچ دوخاي ۆخهتساڕ یندرکرهسەراچ ینادماجنهئ ۆب نوارزهماد یهناوهئ یهگهب ینينکشپ

CQC هتسيوپ نارازوگراک هک هيەوهئ یانام شهمهئ .نيسکاڤ ینترگرەو هل نوارشخهب ەوهييکشيزپ یووڕهل دوخاي ،ەووترگرەو ناينيسکاڤ 

 .ەووترگرەو ناينيسکاڤ هک یەوهئ رهسهل وارکرامۆت یسهک ۆب نهکب نيباد هگهب

 شهمهئ .ەووترگرەو ناينيسکاڤ هک وارکرامۆت یسهک ۆب ننملهسيب یەوهئۆب کهخ ۆب هگڕ نيرتشاب هب تادەد خهياب ەوهييايرو هب تهموکح

 یهماناوب( یاتيجيد-ان یهگڕ هب دوخاي ليابۆم )یپهئ( یهمانرهب رهسهل نيسکاڤ ینترگرەو یتهاح ینادناشيپ ،هنومن ۆب ،تب یتيرب ترکەد

 یەوهندرکراداگائ هل تبەد رەديتهمراي19-ديڤۆک یردواچ یام یناکاسڕ یندرک جهبج هل نيووب یرف هک یهناناو وهئ ).زهغاک رهس

 .یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یرت یناکهنوش هل هکهندرکجهبج

 .ەوهندرکجهبج یراوب هنوهکب ناکهيون اسڕ یەوهلرهب واجنوگ یتهۆم یەوام هب تادەد خهياب تهموکح اهەورهه

 یناکەرامۆت دوخاي فتاس یندنارزهماد هل کشهب وکەو تزراپەد ناکهنترگرەو نيسکاڤ یکرامۆت وارکرامۆت یسهک هک هيهمئ یناوڕەواچ همهئ

 .یيهشيپ یتسوردنهت

 یزرهب یتسائ هک هگنرگ ،ادشەوهئ ڵهگهل .ادوارخکڕان یرهتکس هل ندنارزهماد یجرهم هنيهکب نيسکاڤ ینترگرەو هک هيين نامتسهبهم همئ

 یردواچ یهناوهئ یواچرهب یکهيەرامژ هکنوچ ،هناييرازوگتهمزخ مهئ ۆب نهکەدراک هک یهناوهئ ناونهل ترنهبيدهب نترگرەو نيسکاڤ

 یزاوشپ همهئ رهبهل همئ .تبەد رهسهل نايازنەوهلفنهئ و19-ديڤۆک هب نووبشوت یشۆخهن یناکەدنوت هماجنەرەد یرتەروهگ یسرتهم نرگەدرەو

 .ادوارخکڕان یرهتکس هل تادب نيسکاڤ ینترگرەو یناه ناوتەد نۆچ تهموکح هک یەوهئ یەرابرەد تناکهنووچۆب هل نيهکەد
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 یرهتکس یهگڕهل ادنامناشهبواه ڵهگهل نيهکەدراک همئ اوهئ ،ندرکژواڕ یاود درک یهتهسايس مهئ یوەيهپ تهموکح رهگهئ ادکتهاح هل

 .ادندرک جهبج هل یراکناسائ ۆب ندرکراک یيامنڕ هب نادپهشهگ ۆب یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ

 ناکههکت همەژ و ناکەرەدپوەرب

 هل نوارزهماد یهناوهئ وومهه هک تاکەد اواد اديردواچ یناکهام هل ندنارزهماد یکجرهم وکەو نترگرەو نيسکاڤ هب تسەويهپ یناکاسڕ

 رهگهئ اينهت ،MHRA یتهۆم نهيالهل ەوارکيرايد هل وکەورهه تبترگرەو ناي19-ديڤۆک ینيسکاڤ واوهت یکسرۆک بەد اديردواچ یک ام

 یەرابرەد یراگژۆمائ JCVI ادهتاک وهل هکنوچ ،ووبهنادت ینادپوەرب یمەژ واوهت یکسرۆک ،ادهناياسڕ مهئ یناناد یتاکهل .نبارشخهب

 یناکهنيسکاڤ یەرابرەد ) JCVI( یتهوەدون یشهبواه یهنژيل یتاک یراگژۆمائ .ووبدرکهن نيباد ی19-ديڤۆک ینيسکاڤ یرەدپوەرب

 شيمهئ تاکبپ تسەد 2021 یلوليهئ یگنام هل بەد وارکناوڕەواچ یرەدپوەرب یکهيهمانرهب رهه هک هيەوهئ19-ديڤۆک یرەدپوەرب

 یياتۆک یراگژۆمائ .ناتسز یزرەو ینتاه هلرهب راديسرتهم ی19-ديڤۆک هل اناوتمهک یناسهک ۆب نتساراپ نيرترۆز ینتسختسەد یتسهبهمهب

JCVI رهه یندرک ڵهکت هب تادەد خهياب تهموکح ،هييراگژۆمائ مهئ یاودهباود .تچەدرەد هناوز مهل نادپوەرب یکهيهمانرهب رهه رهسهل 

 .ادواوهت یکسرۆک یراکاواد یەوچراوچ هل شهمهئ ،ناکهييکەرهس همەژ یهتشخ یاڕەرهس ،نادپوەرپ یکمەژ

 یندرکوەيهپ هل نووبايند ۆب تسيوپ یەروگهب ەوهتاکبراومهه یردواچ یام یناکاسڕ ايائ هک یەوهب تادەد خهياب اهەورهه تهموکح

 یکرايب رهه .وارکاواد ینيسکاڤ یرۆج و ەرامژ هب راديدنەويهپ یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یرهتکس یهگڕهل ريگج یکهيهتساڕائ

. JCVI یراگژۆمائ ۆب ەوهتڕهگەد یياتۆک

-ديڤۆک یهکت یمەژ ینيسکاڤ ناوهئ ادکتاکهل تنسانان واريگرەو نيسکاڤ وکەو کهخ اداتسئ هل یردواچ یناکهام هب تسەويهپ یناکهييراکاواد

 .ەووترگرەو ناي )MHRA( ارهيم-ان یواردرهسهل یدنهمازەڕ ینيسکاڤ یواوهت یکسرۆک ناوهئ کتاک دوخاي ەووترگرەو ناي 19

 ادووتاهاد یناکهييراکاواد هل ترنباد هتسيوپ ڵهکت یمەژ یکهيەوش چ ەو ،ڵهکت یمەژ ايائ هک تاکەد ەوهئ یريهس ەوهييايروهب تهموکح

 هک یهنانيسکاڤ وهئ ايائ هک یەوهئ هتناوڕەد ەوهييايرو هب اهەورهه تهموکح .ەوهشيراديدنەويهپ یتشگ یتسوردنهت یراگژۆمائ هب ،ان دوخاي

 یتشگ یتسوردنهت یراگژۆمائ هب ،ان دوخاي ووتاهاد یناکهييراکاواد وان هنرخب هتسيوپ نواريگرەو ادەوەرەد هل دوخاي نوارخکڕ

 .ەوهشيراديدنەويهپ

 یردواچ یتلاوک یهنژيل یۆڕ

 هتهاح هل تادب ماجنهئ ندرکجهبج یرادرک و یردواچ هک هيCQC یۆڕ اوهئ ،ەوارناد ادەوەرهس هل هک یهيهتساڕائ وهئ یيانشۆڕ رژهل

 .ادناکەواجنوگ

 ینيسکاڤ وارتسخکڕ یکالاچ ینادماجنهئ ۆب نوارزهماد یهناوهئ هک تاکب نيباد هگهب بەد وارکرامۆت یسهک ،ادنينکشپ و ندرکرامۆت یتاکهل

 .ەووترگرەو نايازنەوهلفنهئ و ٩١-ديڤۆک ی)MHRA( ارهيم-یەوارکتساتشپ

 هب ،ندرکجهبج ۆب واجنوگ و یسرتهم-یامهنبرهسهل کهيهتساڕائ یندرکوەيهپ هب تسەدهه CQC ،ناکاساي هب نووبهندنهباپ یتهاح هل

 CQC.ندرکجهبج یتهسايس ڵهگهل ناشواه ان دوخاي ەووتاهيدهب یتشگ یدنەوەژرهب ايائ ەو ،نوارنسان هک ناکهگهب وومهه یندرکريهس
 وارکرامۆت یرهبەوڕهب دوخاي راکنيباد یژدهل یتهييرابناوات ینووبدنهباپ ،ادناکهتهاح نيرتراديسرتهم هل و هيهه یناتسراش یندرکجهبج یزه

 .تب واجنوگ ێرکەد

 رايب دوخاي زاينشپ ینيبت یندرکرەد ،ەوهندرکراداگائ ینيبت :یندرکرەد هناوهل CQC ۆب تبتسەدرهب یناتسراش یندرکجهبج یناکەدراژب

 ،ندرکرامۆت یەوهندناشەوهه ناي نترگاڕ ۆب رايب دوخاي زاينشپ ینيبت یندرکرەد ،ندرکرامۆت یناکهجرهم یندربال دوخاي نيڕۆگ ،ندناپهس ۆب

 ،نايژ رهسهل تبهه واچرهب یکهييسرتهم کتاک ندرکرامۆت یرهسکهي وارخ یەوهندناشەوهه ۆب اگداد هب یراکاواد یندرکشهکشپ
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 کتاک ندرکرامۆت یناکهجرهم ینيڕۆگ ناي نترگاڕ ۆب رايب یواکانهل ینيبت یندرکرەد ەو ،کسهک ینارەزوگشۆخ دوخاي یتسوردنهت

 .کسهک ینادرازائ رهسهل تبهه یسرتهم

 .ندرکرهسەراچ و تهمالهس یردواچ یندرکنيباد ۆب وارکرامۆت ینارهبەوڕهب و ناراکنيباد رهسهب تنپهسەد کهييراکاواد 12 یاسڕ

 و ندرکپتسهه و ندرکيرگڕ و یسرتهم یندناگنهسهه ۆب وارکرامۆت ینارهبەوڕهب و ناراکنيباد ۆب ەوهترگەد کهييراکاواد شهمهئ

 IPC یاساي هب ترکەد واوهت شهمهئ ".یتسوردنهت یردواچ هب نراديدنەويهپ هک ەوهشهناوهب ،ناکهييشۆخهن یەوهنووبوب" یندرکۆتنۆک
یندرکلشپ کتاک . 2008 یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یاساي ی 21 یشهب یيانشۆڕ رژهل ەوارکرەد ەوەرەد یريزەو نهيالهل هک

 ۆب تردبال ل یۆخ ێرکەد هک کنايز یواچرهب یکهييسرتهم دوخاي تردبال ل یۆخ ێرکەد هک کنايز یۆههتبەد 12 یاسڕ

 ەوهل CQC ەو ،کناوات ینادماجنهئ هب تب رابناوات ێرکەد وارکرامۆت یرهبەوڕهب ناي راکنيباد اوهئ ،یرازوگتهمزخ یکرهنهراکهب

 هک ، 4,000£ دوخاي دنەواپ 2,000£ هل هيتيرب ازس یەژڕ نيرتزرهب .ان دوخاي تادب ماجنهئ ناوات یندرکجهبج یرادرک ايائ هک ەوهتۆکەد

 یسهک ۆب هييرگرهب همهئ .کهي یاودهل کهي راکنيباد ناي وارکرامۆت یرهبەوڕهب نهيالهل ەواردماجنهئ هک هکهناوات هب هتسەويهپ شيمهئ

 .ناکاسڕ یندرکلشپ هل ندرکيرگڕ ۆب ەواد یک وهه وومهه ەو ەوان یناکەواجنوگ ەواگنهه وومهه تنملهسيب هک وارکرامۆت

 ینارهنهراکهب و ناشۆخهن هب ننهيهگەد یردواچ و یتسوردنهت یرازوگتهمزخ هک یهناسهک وهئ ۆب ەدنهمتهبيات ەوەراوخ یەرايسرپ مهئ

 .یرازوگتهمزخ

 هل یوارشخهب ۆت دوخاي ەووترگرەو ت19-ديڤۆک و ازنەوهلفنهئ وودرهه ینيسکاڤ هک تيەدب یناشيپ هک ەرتشاب پ تنۆچ 31 یرايسرپ
 ؟نيسکاڤ ینترگرەو

 ليابۆم )یپهئ( یهمانرهب

 وارسوون یدوخ-یەوهندرکنووڕ

 منازان

 )هکب یرايد هياکت( رتيه

 همئ هکنوچ یتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ یەوهشپ یه هل نەدەد ماجنهئ ندربەوڕهب یراک هک یهنارازوگراک وهب هتهبيات ەرايسرپ مهئ

 

 

 

 

 .ەووترگهنرەو ینيسکاڤ هک یهفاتس وهئ ڵهگهل نهکەد ههمام نۆچ نارهبەوڕهب هک نيهگبت ەوهل توهنامەد

 دوخاي ەووترگرەو ناي19-ديڤۆک و ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ هک نەدب ناشيپ ەوهئ نناوتب بەد تينرزهمەدناياد ۆت هک یهناکهخ وهئ 32 یرايسرپ
 ؟نهکب ەراک وهئ ەوهيۆههب ناوهئ هک ەرتشاب ال تکهيهگڕ چ .نيسکاڤ ینترگرەو هل نوارشخهب

ليابۆم )یپهئ( یهمانرهب  

وارسوون یدوخ-یەوهندرکنووڕ  

منازان  

  )هکب یرايد هياکت( رتيه

 و ٩١-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو ۆب ناکەوارخکڕان هۆڕ هل نهکەدراک یهناوهئ ینادناه ۆب تاکب یچ ناوتەد تهموکح 33 یرايسرپ

 ؟ازنەوهلفنهئ
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10 

 نانهراکهب یاساي ۆب ناکەوارکزاينشپ ەوارکدايز یۆکشاپ یەرابرەد هتهه ۆت هک نيهکەد کتنمۆک رهه هل یزاوشپ همئ یرايسرپ

 یهناوپ

 35 .هندرکژواڕ مهئ یەرابرەد هتهه ۆت هک نيهکەد رت یکتنمۆک رهه هل یزاوشپ همئ یرايسرپ
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A  یۆکشاپ

 اديتهيهمۆک و یتسوردنهت یردواچ هل19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو ینادناه ۆب ەوودرک یچ تهموکح

 یکهيهمانرهب یناناد هب یناتيرهب ، 19-ديڤۆک یناکهنيسکاڤ یندنايهگ ینالپ یەوهندرکوب هب نياسهه همئ ،2021 یتابوش ی 13 یراورهب هل

 هک یهناوهئ یناکهيينارهگين یەوهنادمەو و نتشيهگ تسەدهب یندرکرتشاب یناکەرادرک هناوهل ،نيسکاڤ ینترگرەو ینادناه ۆب ندرکراک یگنرگ

 .هکهنيسکاڤ ینترگرەو هل نتبووب ڵدوود هيهناوهل

 یتهيهمۆک یردواچ

 یندرکتسەرد وانپهل .یتهيهمۆک یردواچ یپوورگ ینامادنهئ ناونهل نيسکاڤ ینادپ یريگتشپ ۆب نينهيهگەد رادجنامائ یراک یکهيهمانرهب همئ

 :ترگەد ۆخهل هنامهئ هک ەوودران نامۆگووتفگ پ و ناوارف یکهيهمانرهب همئ ،هکهپوورگ ناون ینيسکاڤ هل هنامتم

 

 

 

 

 

 

 

 یانهک نيدنهچ هل )ناکهييتهيهمۆک ەڕۆت یناکهشخهبدووس هتهباب و ،هکليمان ،ۆيديڤ ،رهتسۆپ( نارهنهراکهب یۆگووتفگ یناکەزارمائ

 .ەوهتەوارکوب رۆجهمهه

 هکنيسکاڤ یيايند ینانهمههرهب ۆب یاتيجيد یمالکيڕ ڵهگهل یتهيهمۆک یردواچ ینادنهمراک ینترگجنامائهب ۆب ندرکمالکيڕ یکنيپمهک

 .یتهوەدون یندرکامۆت یرازوگتهمزخ هل یندرکامۆت یتشپاپ و

 )یدنەويهپ یناکەزارمائ و رەدناشيپڕ ،مەو و رايسرپ( ووتاهراکهب یکزارمائ ههمۆک

 ۆب ەووترگرەو ناينيسکاڤ رتووشپ هک یردواچ یناکهام ینارازوگراک و اوهشپ ،رهگيراک یناسهک ینانهراکهب هب ناکهيينرهئ هييدنەويهپ

 ناکههه هييرايناز ینترگاڕ و نووبۆخهبڕەواب یەوهندرکزرهب

 یندرکتسورد ڵهمۆک هب نهکەدزهح ەوودنايهگناياڕ هک جنوگب ناکەزاوايج ڕەواب هپوورگ یەوهنووبۆک و ناکەزاوايج هنامز ڵهگهل

 .هکنيسکاڤ یەرابرەد یرايناز

 یناکهيووچۆبواڕ و رايسرپ یمەو ناکهناخنامرەد ینايازەراش هک ەوهترگەد هناوهئ ،یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک ۆب رانيميس

 .هکنيسکاڤ یەرابرەد ەوهترگەد یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک

 یمرهه ،ۆخوان یتسائ هل ناکەرادرک یندربشپوەرهب و ندناسان ۆب نامناکەراکواه و شهبواه ڵهگهل ەوهکيزن هل ندرکراکهل نيبەد ماوەدرهب همئ

 .یتهيهمۆک یردواچ یپوورگ یناکەووتشيهگپ همادنهئ ناون هل نيسکاڤ ینترگرەو یندرکدايز ۆب یتهوەدون و

 یتسوردنهت یردواچ

 و ناکەرايسرپ ۆب ۆخوهتساڕ ینترگوگ ،یرايناز هب ەووتسهب راديدنەويهپ یکهيژيتارتس هب یتشپ یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ

 یەوهندرکايند ۆب هنايريگتشپ یکتشوەڕ هب یدنەويهپ ینترگجنامائهب ەو ،یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ ینارازوگراک یناکهنووچۆب

 تهبيات یواگنهه .هکنيسکاڤ ینترگرەو ۆب نەدب ەوارکراداگائ یکرايب نناوتەد یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ یناکهمادنهئ وومهه

 :ەوهترگەد هنامهئ نيسکاڤ ینترگرەو یەوهندرکزرهب ۆب رهبهتەواريگ

 :ناکهکۆريب ینادناشيپ و یرايناز یندران ۆب وارکپهنامتم یرهبمايهپ ینانهراکهب

virtual‘ یندران Town halls’یپوورگ یکۆرهس ،ناکهييۆخوان هناخنامرەد یکۆرهس ینانهراکهبهب ناکەراکشهکشپ هل 

 ناکهکۆريب ینادناشيپ ۆب ینيائ یرهنون و ،تنرهتنيئ یڕۆت
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 یندرکيريگتشپ و سرت یندربال ۆب ناکهييۆرم ەواچرهس ینارهبوڕهب ۆب ناکەواب ەرايسرپ یندرک و وارخيڕ یەوهنووبۆک

 ادتو وانهب هنامتم یەوهندرکشهکشپ ەرابوود ،ناتسهپ یهلپ 100 هل هکنيسکاڤ ینانهراکهب هل نتشيهگت

 ڵهگهل – ناکهمايهپ یيهتسهج یرهنون ،ناکهييناگرزاب هپوورگ ،ناکەرەژوت یرهبورهب یپوورگ )CPO( یکهخ یرهبوڕهب

 .هکنيسکاڤ ینترگرەو یندربشپوەرهب ۆب ادنامادنهئ ڵهگهل یشهبواه یندرکراک

 ناکەوارخڕ و وارکپهنامتم یناسهک یناکەرهنون و پوورگ ۆب ەژامائ ناکەرازوگراک و دنهمراک ) CPO( یکهخ یرهبوڕهب

 .نهکەد نيباد یرازوگتهمزخ یدنهمراک 185,000 هل رتايز هک تاکەد

 یرازوگتهمزخ یڕەواب 90% هل رتايز ناکهنايحوڕ ەو ڕەوابهب ،زاوخرف یکۆرهس یپوورگ )CPO( یکهخ یرهبوڕهب

 ننرزهمەداد فاتس 200,000 هل رتايز هکەوارخڕ ینارهنون ،ننهەدکپ یتهوەدون یتسوردنهت

 نرهگيراک یميداکهئ یکۆرهس و رهسەراچ ،اگهمۆک ،نيائ 30 هل رتايز یناکهپوورگ – نايبيراک یناکهيقيرفهئ و نامسوم یپوورگ

 3 یتهيامادنهئ هکهپوورگ 100,000 ەرامژ هب نتشيهگ ڵهگهل ەوادماجنهئ نايرانيميس 100 ادنايناونهل هناکۆرهس وهئ
 یيهتسهج یرهنون نيرتەروهگ و نانامسوم یيهتسهج یتسوردنهت یردواچ یرهنون نيرتەروهگ ،نانامسوم یانهک نيرتەروهگ

 ترگەدۆخهل ڵامۆس یتو

 هل ت هان سرت ناکەوارکتسورد ۆيديڤ نووب نايگوود و نووب رۆز رهس هنهخەد کشيت نەدنهل یمو و رايسرپ یناوارف یفاتس 5

 .نووبرۆز و نيسکاڤ ینترگرەو رهسهل تاکەد ناکهگنيرۆن یتهياوهشپ و نووبکيادهل یرۆتکد

 

 

 نايل یاواد دران ناکهييۆرم ەواچرهس یکۆرهس و ناکەوارکپهنامتم ەدرکرهس وومهه ۆب یمايهپ(CPO( یکهخ یرهبوڕهب

 ڵهگهل ووبهه نايۆگووتفگ 1 هب 1 یکهيريگتشپ یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ یفاتس وومهه هک ەوهنبايند درک

 هل نووبرف رهسهل ووب دنهب همهئ نيسکاڤ ینترگرەو ۆب نايناکهتهبيات هنووچۆب یندرکيرايد ۆب )هنامتم یسهک ناي( ادکرهبوڕهب

 هکنيسکاڤ یياتەرهس یەوهندرکتەڕ یەوهندناڕهگ ۆب ووب رهگيراک 1 هب 1 یۆگووتفگ یندنايهگاڕ ووباديناشيپ هک یيهنيچنب یردواچ

 هل کدنهه ەو ناکهمرهه وومهههل ووبدرک یدايز نيسکاڤ ینترگرەو ووبدرک نايهکۆگووتفگ یرادژهب هناوهئ 70% نهيالهل

 درک یدايز 10% هل رتايز یەژڕهب ناکهمرهه

 

Vaccine“ ەرايد ینووڕهب Champions”یريگتشپ ینووبرايد ینادناشيپ ۆب تاک ینتساراپ – ادکهيهنامتم رهه هل 

 نايهکەوارخڕ هل ەووبهه نايهکۆريب هک یهناوهئ ۆب یدنەويهپ یک اخ هتبب و هکنيسکاڤ

 یکنوش هل فاتس ینيڕۆگ ۆب هگنيرگ راجرۆز ەوارکپهنامتم یتسوردنهت یکگنەد – یندران یگنيرگ یاخ ناکهگنيرۆن یيايند

 یکشيزپ ڵهگهل 1هب 1 یۆگووتفگ ینووبهه هک تادەد ناشيپ ەوهئ یيهنيچنب یردواچ هل همئ ینووبرف نووبۆخهباوب هل یدوود

 ادناکهسيهک 70% هل ندرکوبق ۆب تڕۆگب یدوود تناوتەد هگنيرۆن

 نانهاڕ نيرتشاب یەوهندرکوب ۆب ناکەرەدهنامتم ینتوهکرەد شاب رتمهک ڵهگهل ناکەرەدهنامتم ینتوهکرەد شاب – ندرب رهسهبتاک

 .نيسکاڤ یناکهيژيتارتس ینووبرف و

 ینيپمهک هل نايناکهيڕەواب ەدرکرهس ڵهگهل ەوهنووبۆک هل نبەد ماوەدرهب ناکەرەدهنامتم – ناکهيڕەواب ەدرکرهس ینانهراکهب

 ینانهراکهب ۆب درکشهکشپ یاتواهب یکلهه هک ،ادنازهمەڕ یگنام یەوام هل ووبووتوهکرهس یتهبيات هب همهئ نيسکاڤ ینانهراکهب

 نازهمەڕ یگنام ۆب نامناکهيتهوەدون هنووچۆب ینانهراکهب هب هکنيسکاڤ یندرکيريگتشپ یناديتهمراي ۆب ناکهماميئ یهنامتم

 

 

 

 

 :ناکەرەديتهمراي ۆگووتفگ

 :نەدنهل هل ەوهترگەد هنامهئ ناکەوارکپهنامتم هل ناکەوارکينيبت ەواگنهه
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نايماوەد یهناوهئ و ناوهش یفاتس هتردەد هک هکنيسکاڤ یناکهيگنيرگ – هکنيسکاڤ یناکهيگنيرگ هب نتشهگ و ناکەوارکريگج هتاک  

 ۆب ،ناکهناخنامرەد وکەو ،هکنيسکاڤ یناکەواڕۆگ هنوش هل نايهمانسان ینادناشيپ ۆب هکهفاتس ۆب تبەد ماوەدرهب ندرانمايهپ هگنەرد

 ادواجنوگ ینوش و تاک هل نايهکنيسکاڤ ینترگرەو

هينۆرتکيلهئ ەراک و ناکهنژ یه ،ناکهتسپ شەڕ ینتسخکڕ و رهکيريگتشپ یوارخڕ – ینۆرتکيلهئ یفاتس ینانهراکهب  

 نارگوگ یفاتس ینادناه ەو ،ناکەووچکل

و رايسرپ یتسائ یەوهندرکزرهب یلهه ،نەدنهل یفاتس یمادنهئ ک همۆک ینووبەدامائهب ادزواز هل )QA –( یناکهگنيرگ هنۆب  

 هکهفاتس یناکهيم و رن همادنهئ ناونهل ندرک ێزواز رهسهل هکنيسکاڤ یرهگيراک ۆب درک ناوبرادژهب شهکشپ ناکهنووچۆب

 نيسکاڤ ینترگرەو ینادناه ۆب ەوودرک یچ تهموکح

 یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک

 ک اس وومهه تهموکح ،ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ هب هيهه ناينتشيهگ یاناوت یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک وومهه یەوهل نووبايند ۆب

 ەرازوگراک وومهه ینووبايند ۆب تاکەد شهباد یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ یرهگرهل ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ یرهکواوهت یرهفۆئ

 یکشيزپ هل نرگبرەو یياڕۆخ ینيسکاڤ نناوتەد نايندرکراک ینوش هل هکهنيسکاڤ هب نهگب نناوتان هک یتهيهمۆک یردواچ یناکەووتشيهگپ

 یردواچ یناکەووتشيهگپ ەرازوگراک وومهه یشهکشپ 100% یکرهفۆئ تهموکح 2021 ۆب 2020 یزرەو هل .هناخنامرەد ناي یتشگ

 نيسکاڤ ینترگرەو یندرکدايز ۆب رهب هيترگ تهموکح هک رت یناکەواگنهه .ووبهه نايتسوردنهت ینالپ ژۆڕ 7 هل رتمهک هب درک یتهيهمۆک

 :ەوهترگەد هنامهئ

 

 

 

 

 

 یتسوردنهت یردواچ ینارازوگراک

 :ەوادناشيپ ینرهئ یرهگيراک ،ەووتاهراکهب نيسکاڤ ینترگرەو یەژڕ یژد کتاک هک نووبهه ندربشپوەرهب یرادرک نيدنهچ 2011 یاس هل

flu‘ یکنيپمهک ،نترگرەو نيسکاڤ یمهک ەژڕ ڵهگهل ناجنوگ ۆب هکهمانرهب یکشهب وکەو 2012 ۆب 2011 یاس هل fighter’، 

 ینترگرەو یرتزرهب یتسائ ینادناه ۆب ) DHSC اتسئ( یتسوردنهت یشهب نهيالهل ووبارکنيباد ، NHS یناراکنەواخ نهيالهل ەواردرن

 

 همانسان یندرکاواد ،هنوومن ۆب ،نيسکاڤ ینترگرەو ۆب یناکهتسهبرهب یندربال

 وهب ،نايندرکراک ینوش هل یتهيهمۆک یردواچ یناکەووتشيهگپ ەدنهمراک هب نيسکاڤ ینادپ ۆب ناکهناخنامرەد یناکهکشيزپ یندرکاناوتهب

 نايهکنيسکاڤ ینترگرەو و ندرکتشهگ ۆب نەدب ۆيفهب تاک تبدرکهن یتسوپ یتهيهمۆک یردواچ ینادنهمراک یهيانام

 )ناکهيتهيهمۆک ەڕۆت یناکهشخهبدووس هتهباب و ،هکليمان ،ۆيديڤ ،رهتسۆپ( وارکتسورد ینارهنهراکهب یۆگووتفگ یناکەزارمائ

 و یتهيهمۆک یردواچ یناکهانهک ەو ووتشيهگپ یتهيهمۆک یردواچ ،هناتفهح یاوهه ،اديردواچ یهمانرهب هل ەوهتەوارکوب

 یتسوردنهت

 هکنيسکاڤ یيايند ینانهمههرهب ۆب یاتيجيد یمالکيڕ ڵهگهل یتهيهمۆک یردواچ ینادنهمراک ینترگجنامائهب ندرکمالکيڕ یکنيپمهک

 یکشهب وکەو هکهفاتس ۆب ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینادپ ۆب )ەوهترگەد ناکەوارکرامۆت ەراتسرهپ( یتسوردنهت یردواچ یراکناسائ

 یيۆخوان یتهسەد یتسوردنهت ینالپ ناي یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ
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 و PHE هل اڕۆگ یکرايسرپرهب 2020 ۆب 2019یاس هل .یتسوردنهت یردواچ ینارازوگراک نهيالهل ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ

NHSEI هکهيرايشۆرف هنيپمهک یندران ۆب 

  ( یراکناڕۆگ و یتلاوک ینالپ ۆب اناد یناکهيراکاواد و یناکهتساوخ CQUIN %75 DHSC 2014) ۆب 2013 یاس هل
 ووبارکەدامائ

ەوهکهفاتس نهيالهل ترکب واوهت ووبەد یمڕۆف opt-out‘ 2019’ ۆب 2018 یاس هل  

دناسان یناکەرەدهنامتم یمزن و زرهب ینتوهکرەد یەوهنتسهب یکمهتسيس buddying‘ NHSEI 2020’ ۆب 2019 یاس هل  

ناکەزاوايج ەرگوگ ڵهگهل ندرکيرادژهب ۆب ناکهتهبيات ەواچرهس  

ۆب ناکهکۆرهس یندرکهنامتم ۆب ناکەووتوهکشپ هکشيزپ اڕهتگنيئ NHS یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ نهيالهل کمايهپ  

 ینترگرەو ۆب هکهفاتس ینادناه و هکهفاتس هب نيسکاڤ ینادپ یگنيرگ یناتسهپ

یناکهليلک و ەوارکوب ینانهاڕ نيرتشاب ،یتسوردنهت یردواچ یدنهمراک ینترگرەو ینيسکاڤ ۆب ناکەواردۆکل هسيهک یەوارکۆک  

 زرهب ینترگرەو نيسکاڤ ڵهگهل هنامتم هل نووبرف

ناکۆخهبرهس هانهک و ناکهيتهيهمۆک ەڕۆت ،ڵاوهه هتروک یهگڕهل یيهتسهج یليلک ینيپمهک یناکهمايهپ  

 یرازوگتهمزخ نهيالهل ووبارکيردواچ ەوهييايروهب یتسوردنهت یردواچ ینادنهمراک ینيسکاڤ ینترگرەو ،هنارادرک مهئ ۆب کندرکدايز وکەو

 ناونهل نووچشپوەرهب ۆب ەوهنووچادپ ۆب ناکهچوان ڵهگهل نووبهه یياساي یوارخڕ ینتوهکپواچ و اڕهتگنيئ NHS یتهوەدون یتسوردنهت

 هکهکۆريب یناکەوارکيرايد هنوش و ناکهنامتم
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-

 یهناوپ – ندرکپراک یاساي ۆب ووتوهکشپ یکندرکدايز –B یۆکشاپ

 ناکەوارخکڕ هييکالاچ یناراکنيباد

 17ناکەوارخکڕ هييکالاچ یناکەوارکرامۆت ەراکنيباد

 :همهئ وکەو ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و 19

 هگهب تبەد CQC یياساي یکالاچ ینترگهه هل کشهب وکەو یسهک یردواچ ناي ۆخوهتساڕ یرهسەراچ ینادماجنهئ ۆب نوارزهماد یهناوهئ

 نايازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ و 19-ديڤۆک ینيسکاڤ MHRA یوارکاواد ینامرەد همەژ یەوهئ ینادناشيپ ،وارکرامۆت یسهک ۆب نهکب شهکشپ

 تاکان تسيوپ یچۆب هک هيهه یکشيزپ یراکۆه هک نهکب شهکشپ هگهب نناوتب هناوارزهماد وهئ :رهگهم ،ادتهبيات یکهيەوام هل ەووترگرەو

 هيشۆخهن یژد ناتووک رهسهل ادزوهس یبتک ی ه هل ،ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ناي19-ديڤۆک یکتهسەد رهه نهيالهل نرگبرەو نيسکاڤ

 ناکەوارزوگ

 ناينادرايب یسرتهم )ەوشواه یسهک ناي( ناکەوارکرامۆت ەرهبوڕهب ،یکشيزپ یراکۆههب نرگبرەو نيسکاڤ نناوتان هک هناوارزهماد وهئ ۆب

 هکهيسرتهم یەوهندرکمهک ۆب رهب هتبترگ نايواجنوگ یرادرک و تبدرک واوهت

 :هک تب تسەدرهب نادناشيپ ۆب تبەد هکەوارکرامۆت ەراکنيباد

یرهبوڕهب نهيالهل ینهن هب ترزراپەد ەرامۆت مهئ ەوارکشهکشپ واردنهيهگاڕ یهگهب یەوهئ یندناپسهچ ۆت هيهه کرامۆت  
 2018 اتاد ینتساراپ یاساي ڵهگهل اتواه )ەوشواه یسهک ناي( وارکامۆت
  12 یاساي یپهب ەوارکۆب یەوهنووچادپ یياساي یکهيەوشهب هناوارزهماد وهئ ۆب هکنيسکاڤ ینترگرەو یفام
ەوهکهنيسکاڤ هب راديدنەويهپ یشهب هل هناوارزهماد وهئ ۆب هيهه وايش یەدرەورهپ و یريگتشپ  
نيسکاڤ هب نتشيهگ تسەد ۆب ەوارک نيباد ۆب نايواجنوگ یريگتشپ هناوارزهماد وهئ  

C 

 :یناسکهي یناکهييرهگيراک

 یرابهل ازنەوهلفنهئ و 19-ديڤۆک یناکنيسکاڤ تادەد ناشيپ هندرک تسورد وهئ ەوەرهکيش ) PSED( ناميياتەرهس یتشگ یناسکهي یشهب یکرهئ

 .ناکهپوورگ رهسهل تبهه یواچرهب یرهگيراک ترکەد یتهيهمۆک یردواچ و یتسوردنهت هل ندرکراک

 یتسوردنهت یردواچ یراک یزه

 یاتيجيد نهيالهل ارکرەد یتشگ ینانهاڕ یرازوگراک یرايناز و یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ یرازوگراک هب ووتسهبتشپ یەوەرهکيش

 )ان یوومهه مهب( یهبرۆز تادەد ناشيپ ەوهئ هتسەدرهب ناکەرازوگراک یرايناز ادکتاکهل . 18یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ

 و راتسرهپ یاواد هک یهناسهک وهئ ۆب نووبجهتشين ینوش یندرکنيباد هب تسەويهپ ناکەوارخکڕ هييکالاچ یناکەوارکرامۆت ەراکنيباد 17
-ديڤۆک ینيسکاڤ یندرکواچەڕ یناکهييراکاوادهب یدنەويهپ هک نهکب هکاساي یهشهب مهئ ۆب ەژامائ تبان اديردواچ یام هل نهکەد یسهک یردواچ

 ادنايوانهل یناکهييراکاواد ڵهگهل توهکەدکڕ یتهبياتهب هک نهکب هکاساي یشهب ۆب ەژامائ یتايجهل تبەد ناکەوارکرامۆت ەراکنيباد وکەو هيهه 19
 اديردواچ یناکهام هل19-ديڤۆک ینيسکاڤ یندرکواچەڕهب هيهه

 یهناگنام ینادناشيپ یاتيجيد یتهوەدون یتسوردنهت یرازوگتهمزخ نهيالهل ەوهتەوارکوب یرايناز یناکەواچرهس NHS یراک یزه یاتاد 18
 یاگهمۆک یرازوگتهمزخ هل ندرکراک یفاتس ) HCHS( یتسوردنهت یاگهمۆک یرازوگتهمزخ و NHS یهناخشۆخهن یناکهمادنهئ
 یرايناز یناکەواچرهس یتشگ یکشيزپ یراک یزه یاتاد )یيهنيچنب یردواچ یفاتس هل هگج( اڕهتگنيئ هل CCGs و هنامتم یتسوردنهت
 یفاتس و رهبوڕهب و شۆخهن یۆخوهتساڕ یردواچ ،ناکەراتسرهپ ،ناکهيتشگ هکشيزپ یەرابرەد NHS یاتيجيد نهيالهل ەوهتەوارکوب
 .اڕهتگنيئ یناکهيتشگ هنوش هل یکشيزپان یندرکراک

 ديڤۆک یندرکواچەڕ ڵهگهل نايهکهنوش هل هيهه ناينالپ و نتساراپ ناوهئ ەوهنهکبايند تبەد

 یۆکشاپ
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کار ستافه بۆگرووپهکانی بهگرينگی جياوازيهکان خوارەوە، سهرچاوەکانی کارگوزاری کهاتهکانی پ شنيازی پ بۆ نيه گهيهک به هيچ يگهرەکان،

کاريگهرەکان. ستافه گرووپهکانی تهواوەکهی ليسته کهاتهی پ

ڕەگهز

له زياتر گشتی و NHS 80% و 75%ژنان نهری ڕاه حوزکارگوزاری مانگی بۆ ئايار مانگی يهک. لهدوای يهک نن کدەه  ەيرانیپ

هتی20 21 ودەو ن ئاماری ئۆفيسی که)ONS( زانياريهکانی ڤا19-کۆڤيدپيشانيدا ی د بۆدوو يهکسانه (لهژکسينکه پياو و ) 4% ن

کهمترە پياوان له ڤاکسينکه ڕەتکردنهوەی دەدات پيشانی گهکانيتر به بهربهستی )(ههرچهندە ڕووبهڕوی لهوانهيه ژنان گهيشتنز . بۆ ببنهوە ياتر

توان لهسهر ت ههب کاريگهری لهوانهيه که دەگرن هه زياتر تی بهرپرسيار نموونه (بۆ ڤاکسينهکه ببه گهشتکردن بۆ ڤاکسينکه)ايان سهنتهری  ۆ

ت. بکر بهج ج پاراستنه ئهم ت دەب شه ک به گهيشتن خراپی بار گای ڕ کاريگهرترين بۆ ت دەکر ڕەچاوکردن

ڕەگهزی ئاڕاستهی

ههيه، 70%نزيکهی بهرامبهر ڕەگهزی بۆ ههستيان هتی ودەو ن تهندروستی خزمهتگوزاری ڕەگهز 1%کارمهندانی ههردوو بۆ ههستيان

و ( 2% ههيه خوازن دەرناخهن ). 18%هاوڕەگهز خۆيان ڕەگهزخوازی گرووپهکانیستافهکه له نهوە دەمين بهنهگۆڕی بهگشتی ژانه ڕ ئهم

ڕەگهزستاف ههردوو بۆ ههستيان ئهوانهی ژەی ڕ که فرياگوزاری لی ئۆتۆمب پشتگيری ستافی و فرياگوزاری لی ئۆتۆمب له (جگه کهسيهکان تاکه  ه

ئاڕاستهکانی لهاليهن ڤاکسينکه وەرگرتنی ی دوود وردی لهسهر نيه زانياريهک هيچ بهرزترە ). بهبهرچاوی خوازن هاوڕەگهز ئهوانهی و  ههيه

تهندروستی،ڕەگهزەوە ری چاود شارەزايانی بۆ دەرخهن ڕەگهزيان خواستی کخستنی ڕ نهکراوە ل داوايان تاکهکان که ئهوەی بهڕەچاوکردنی . 

کرا. بهج ج ئهگهر گرووپانه، ئهو بۆ پاراستنه ئهم کاريگهری دياريکردنی بۆ بهرەنگاريهک ت دەب ئهوە

ڕەگهز گۆڕينی

گۆڕاوەکا ڕەگهز ژمارەی زانياری مه کهئ نيه گهيهک به هيچ ههروەها تهندروستی. ری چاود کارمهندانی له نيه نهچهسپيوەکانمان ڕەگهزە يان  ن

ت ب ک ههرچۆن ت. ههب ڤاکسينکهيان وەرگرتنی ی دوود بهرزتری کی ئاست ئهزموونانه گرووپی ههئهم ئهمڕاپۆرت لهگهڵ کی خه که يه

وەردەگرن تهندروستی ری چاود ک کات بوونهتهوە شه ک ک ههند ڕووبهڕووی زراوانه پار کیتايبهندمهنديه خه لهبهردەم ت گرب ڕ که

يان گشتی، کی پزيشک لهگهڵ ن تۆماربکر حهزبکهن کهمتر لهوانهيه ک، ئهنجام وەکو تهندروستی. چارەسهری وەرگرتنی له ڕەگهزگۆڕاو

ڤاکسينکه. وەرگرتنی بۆ بکات بانگيان بکهن گفتووگۆيهک به حهز کرداريهکانیکهمتر حکومهتTLGBپالنه کردنهکانی بهج نيايیج د

نيايی د پاراستن کردنی بهج ج گرووپه. ئهم بۆ ت دەچ ش بهرەوپ گشتی تهندروستی و تهندروستی ری چاود به گهيشتن وەکو شهی ک که دەدات

بههۆی ت، ب ک ههرچۆن کارەکان ). نی شو وەبردنی بهڕ نموونه (بۆ نان بهدەسته بۆ ئاسانن ڤاکسينکان که ئهوەدەدات بهردەست، زانياری کهمی

گرووپهکه. لهسهر پاراستن کاريگهری دياريکردنی بۆ بهرەنگاريهک ته دەب

کهمئهندامی

% نزيکهی کهمئهندام هتیپ 4ستافی ودەو ن تهندروستی خزمهتگوزاری کارگوزارانی له نن %کد کهمئهنداميهکهيان 10(ههرچهندە باری

سياسهته.دەرناخهن لهم ن دەبهخشر ڤاکسينکه دژی کراون ئامۆژگاری پزيشکيانه وەيهکی بهش که کهمئهندامن ستافهی ئهو پالنه .( ئهم

د لهسهر ههيه نی ئهر کاريگهريهکی ت، ب ک و ههرچۆن ت وەرگرتب ڤاکسينيان زياتريان ژمارەيهکی ئهگهر کهمئهندامهکه ستافه  وورکهوتنهوەی

ويستزيادکردنبۆيه پ کهمتر بکات ل وايان لهوانهيه له ببنهوە شه ک دووچاری لهوانهيه کهمئهندام ستافی ک ههند شکهشکراوە. پ  پاراستنيان

ت، بکر بهج ج پالنه ئهم تا وەربگرن ڤاکسينکه بۆبکات کردن گهشت له قورسی يان ئاساندا کی پالن له زانياری کهمی نموونه، بۆ

ڤاکسين. تهوە سهنتهرەکانی دەگر ئهمانه ت، دەب شه ک توشی کردن زاوز گای ڕ چاالکترين به ت دەدر ههمووڕەچاوکردن که لهوەی نيابوون د

له بهردەستن بهئامادەيی بهڕاستی زانياريهکان و نيشاندەرەکان ههمهجۆردا.ڕ پالنی

 تهمهن

نی سا وان لهن ئهوانهی پاراستنی هتی، ودەو ن تهندروستی خزمهتگوزاری کارگوزارانی وان  54بۆ 45 و 44بۆ 35 ،34بۆ 25لهن
% % 25بهنزيکهيی نزيکی ک. تهمهن ههر ژەی ڕ لهخوار 6بۆ تهميانيان % 25ستافهکه و زياترە 65تهمهنيان 2 ، لی .يان ئۆتۆمب

ئهرکهکانی له ن دەکر نهری نو زياتر بهتهمهن کهسانی م به ت، ههب زياتر الويان کهسانی نهری نو ت دەيانهو پشتگيری ستافی و فرياکهوتن

پ ستافه سيستهمهی لهسهر ت دەب سوودبهخشی کاريگهری سياسهته ئهم کرا، بهج ج ئهگهر هتی. ودەو ن تهندروستی خزمهتگوزاری شتگيری

توشبوون. دەرئهنجامی زيادبوونی بۆ ترسناکه کی هۆکار تهمهن زيادبوونی که دراوە تازەکانیبهتهمهنهکه، که ONSزانياريه دەدات پيشانی
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کۆڤيد ڤاکسينی وەرگرتنی ی بهرزترە19-دوود الودا کهسانی له گشتيهکان دانيشتووە تهمهنی9%-له %21بۆ 18له و تهمهنی 10 ، له

% 25بۆ 22 گشتی دانيشتوانی به يان 4بهبهراورد مردندان کهمتری مهترسيهکهی ر لهژ بکهن ههست وا ت ب ئهوە بههۆی ت دەکر ئهمه . 

حکومه الوەوە، کهسانی لهاليهن ڤاکسينهکه وەرگرتنی هاندانی بۆ نا، يان ت بکر بهج ج پالنه ئهم توشبوون. دەرئهنجامی بهردەوامناڕەحهتی  ت

کهسيهکان. سوودە له جگه زانهکان وخ نهخۆش و هاوڕێ بۆ ڤاکسينکه گرينگهکانی سوودە دەرخستنی له ت دەب

باوەڕ يان  ئاين

وترين بهرب مهسيحی هتیئاينی ودەو ن تهندروستی خزمهتگوزاری کارگوزارانی و ن له باوەڕيه % ئاينی ن 43(له د باوەڕەکان ب پاشان ،( 

تۆمارکراوە.12 (% تر باوەڕەکانی و بير زۆربهی ههروەها تازەکانی)، ڤاکسينی ONSزانياريه وەرگرتنی ی دوود که دەدات پيشانی

COVID-19 %) مانان موس له بهرزتربوو گهيشتوو پ کهسانی له گشتيهکان دانيشتووە (% 15له تر ئهوانی يان ئ 11) له اينهکهيان، )

%) مهسيحی ئاينی گهيشتووی پ کهسانی به دەکهيت بهراوردی ک ت3کات دەب بهراوردی ) ک کات نيه بهرچاو و گيرنگ جياوازيهکهی هيچ . 

ي بن ئاينی تايبهتهوە، ڕايهکی و بير بههۆی ڤاکسينکه وەرگرتنی بۆ بن جياواز لهوانهيه کی خه له ژمارەيهک دەکهين. ئايينيهکان ئاينیگرووپه ان

ڤاکسي وەرگرتنی بۆ کراوە ل زۆريان بکهن واههست لهوانهيه ههيه باوەڕانهيان و بير ئهو کهسانهی ئهو کرا، بهج ج پالنه ئهم ئهگهر که نهبن. نکه

لهدەست هۆی ته بب لهوانهيه که ياساييهکه داواکاريه له نيابن د نهتوانن ڤاکسينکه وەرگرتنی ڕەتکردنهوەی به يان ت، کارەکانيان.نايانهو دانی

پاشکۆی سهيری ئاينيهکان. گرووپه بهژداری نيايی د ههنگاوەکان بهری گرتنه له ت دەب بهردەوام و گرتۆتهبهر ههنگاوی  دەربارەی Aحکومهت

کۆڤيد و ئهنفلهوەنزا ڤاکسينی وەرگرتنی زيادکردنی بۆ کردوويهتی حکومهت که جياوازەکان.19-ئهوەی گرووپه له

ب منا و ی  وونسکپ

کهسانی گشتی. دانيشتوانی له زياترە کارمهندان لهناو دايکايهتی و ی سکپ دەرکهوتنی بوو، ئافرەت تهندروستی ری چاود کارگوزاری  ئهگهر

ههروەک بکه ). 'بهخشينهکان' بهشی (سهيری ت دەدر پ وەرزيان ئهنفلهوەنزای ڤاکسينی ستا ئ دانراوەسکپ گفتووگۆکه مانگی , لهسهرەتای  له

ی JCVI 2021سانیني سکپ ماوەی ڤاکسينی بۆ کردەوە نو ڤاکسينیئامۆژگاريهکهيان ت دەب دووگيان کهسانی که ئهوەی ڕاگهياندنی بۆ

له19- کۆڤيد شيردانوەربگرن لهکاتی وەرگرتن بۆ هاندراوە ڤاکسين کدا لهکات گرووپی. مهترسی يان تهمهن ههمان کهسانی کاتی  ههمان

ک، دەرئهنجام وەکو شنيارنهکراوە. پ دووگيانی لهکاتی ڤاکسين وەرگرتنی تهندروستیبهمناڵ، ری چاود شيردەرەکانی و دووگيان ستافی

وەرگرتنی به حهزبکهن کهمتر دژیلهوانهيه تهمموزی. 19-کۆڤيدڤاکسين مانگی له ت ب ک بهشی 2021ههرچۆن سهرۆکی ، 

ڤاکسين وەرگرتنی بۆ کرد دووگيانی ژنانی گفتووگۆی تهڕا ئينگ بۆ کۆلهدايکوبوون ووە دووگيانی ی ڕۆيا ژی کۆل و لهدايکوون ی ڕۆيا ژی ل

کۆڤيد ڤاکسينی شنياری پ ههردووکيان ژنان نهخۆشی توند19-زانستی توشبوونی دژی دووگيان ژنانی بۆ بهرگری باشترين وەکو  .کرد

شارستانی پهيوەندی و هاوسهرگيری

ڤ دانانی ئهوەی پيشاندانی بۆ نيه گهيهکمان به هيچ ستادا، ئ کۆڤيدله يان19-اکسينی زياتر کاريگهری کاريگهردا کی بار له ئهنفلهوەنزا  و

پهيوەنديهکان. يان هاوسهرگيری به بهپشتبهستن ت دەب کهمتری

ڕەگهز

% له زياتر بۆ ن دەکر ئهژمار نهتهوەيهکان کهمينه هتی 20گرووپه ودەو ن تهندروستی خزمهتگوزاری %کارگوزارانی له زياتر  15وە
گشتی بۆ نانی ڕاه ک هک هنياکسڤ ی تا ە ره س ی کان هرنامهب هلهيهه ه گ ه ب .کارگوزارانی نهتهوەيهکان ه ، کهمينه گرووپه

بهگشتيتر بن ڤاکسينکه ی دوود زياتر ب ,لهوانهيه ن ی رز ە و ینزاە وه نفل ه ئ ی نياکس ڤ ،هنموون ۆ ، .. هڵ کاک همين یشۆ خه و
دانيشتوا لهناو ونهبۆتهوە) ب بهتهواوی (ههرچهندە بۆيهوە کهم ڤاکسينهکه ی دوود بينيکرا، ت پهتاکهدا لهسهرەتای خواسته ئهم  ندا. ههرچهندە

ن ئاماری ئۆفيسی لهاليهن تازەترەکان حوزەيرانیشيکهرەوە بۆ ئايار (مانگی هتی که2021 ودەو دەدات پيشانی سته ) پ ڕەش يان ست پ ڕەش

%) ههيه يان دوود ژەی ڕ زۆترين گهيشتووەکان پ ستهکان (%18 بهريتانيه پ سپی گهيشتووەکانی پ به بهبهراورد تر4() ژينهوەيهکی تو . 

که دەدات کشانیپيشانی (%–ڤاکسينکه هه بهرزە ئاسيا، 72.9ههرچهندە ئاينيهکانی گرووپه له بهرزتربوو و ستهکان، پ ڕەش له بوو کهمتر ( 

دەکهين ستهکانی پ سپی بهراوردی ک ڤاکسينکه ).کات بهخشينی لهگهڵ تهمهن بۆ خراوە (ڕ

کار ە کار ۆه هير هگ يکان وه سه لهيه ان ک 19-د ۆڤي ک ه نک ي کس اڤ یرگرتن ە ر ب همتمان یمهک هی ش و لۆ خه واب  و وي اکسڤ یره گي کار هبوون  ن

ب ەو هت گر ەد ی ته الم ه س ئابوور ه رب ه ، و  . ەوهت گر ەد یت يههمۆک یست
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 تهموکح هک یەوهئ یەرابرەد هکب A یۆکشاپ یريهس .ناکهنيمهک ەوهتهن هل هکنيسکاڤ ینترگرەو ینادناه ۆب ەوانهراکهب یاگڕ وود تهموکح

 ،ناکەواردماجنهئ ەرادرک ۆب کندرکدايز وکەو .ناکەزاوايج هپوورگ هل19-ديڤۆک و ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو یندرکدايز ۆب یتهيوودرک

 ەوهنووبۆک کهمۆک ینادماجنهئ ۆب ازەراش یناسهک ڵهگهل ندرکراک مهکهي )ەوارکهن رادروونس مهب( ەوهنرگەد شهنامهئ ناکەدووسهب ەرادرک

 ،ناکاگهمۆک هل ناکاب هلپ هسهک وکەو ندرکراک ۆب اگهمۆک یناکەدرکرهس و ناکهنيائ ،ناکهيەوهتهن هنيمهک یتسودرنهت یردواچ ینايازەراش ۆب

 هسهک و ناکهنيمهک ەوهتهن یتسوردنهت یردواچ ینايازەراش ناونهل ناکەوارکپهنامتم هگنەد ڵهگهل ناکهچکاپ ینووچشپوەرهب مەوود

 .ناکهاتيجيد و یايدم هلهه هل هيهه نايگنيرگ یۆڕ هک ناکهگنابوانهب

 شەڕ .19-ديڤۆک یۆههب ندرم هل ەوهتۆبزرهب نايسرت ناکەوهتهن یناکهنيمهک یناکهپورگ یناکهسهک هک تاکەد راينشپ اتسئ یناکهگهب

 یتسوردنهت یناسکهيان توهکەدرەد او ،ارهتگنيئ هل .ەرهسهل نايسرت نيرتەروهگ توهکەدرەد نايبيراک یناکهتسپ شەڕ و اقيرفهئ یناکهتسپ

 شەڕ .19-ديڤۆک ۆب تاکب دايز ندرم و ەوهنتساوگ یسرتهم هيهناوهل ،ناکهنيمهک ەوهتهن یناکهپوورگ رهسهنتسخ یرهگيراک ۆب ەوارسان

 وکەو 19-ديڤۆک ینيسکاڤ یناناد ،هيۆب .نرگەدرەو نيسکاڤ یمهکهب هک نواردنسان ەوهب ناکهنيمهک ەوهتهن یناکهپوورگ و ناکهييايسائ ،ناکهتسپ

 ۆب ناکهپوورگ یفاتس کدنهه هل19-ديڤۆک یندرکوهه یناکهماجنهئرەد ۆب تبهه یدووسهب یرهگيراک توهکەدرەداو ندنارزهماد یکجرهم

 .تبترگهن نايرەو ەوهناوهچپهب هيهناوهلهک ،نيسکاڤ هب سۆرياڤ ەژد نتساراپ

ل هئ یندرکو هه هب ننووبشوت یر يز یکسرت هل یتسوردن هت یردواچ ینارازوگراک , هکۆگووتفگا ەرهس هل ەوارنادو ەو رهه هل ازن ەوه ن فتا یتک

 ،)هين یکشيزپ یکهيەژاوهتسەد رتيچ ەوهئ( ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ۆب نوارکهنيرايد یهناسهک وهل هک تاکەد راينشپ هک هيهه هگهب.یتشگ یناوتشنا ي د

 .ايناتيرهب یهکهتسپ یپس هپوورگ هب دروارهبهب ەوهتۆبزرهب ناکەوارکهکيت هپوورگ و ايسائ یرووشاب ،ناکهتشپ شەڕ وانهل ازنەوهلفنهئ یەژڕ

 ازنەوهلفنهئ ینيسکاڤ ینترگرەو هک تاکەد راينشپ ەوهتۆبزرهب نووبشوت یەژڕ راک ینوش ۆب نووچهن و یشۆخهن یراديدنەويهپ یەوهنووبزرهب

 .ناکهنيمهک ەوهتهن یفاتس ناونهل ازنەوهلفنهئ یشۆخهن یماجنهئرەد رهسهل تبەد یدووسهب یرهگيراک

 یتهيهمۆک یردواچ یراک یزه

 زهگەڕ

 ۆب 2019 یاس هل یتهيهمۆک یردواچ یناکەووتشيوهگپ ەرازوگراک .یتهيهمۆک یردواچ ینادنهمراک هل ناوايپ هل ەرتايز نانژ یەرامژ

 یراکاواد هب ناوايپ هل نبەد رهگيراک رتايز نانژ کماجنهئرەد وکەو .وايپ 18% و تەرفائ یرازوگراک 82% هل ەووتاهکپ 2020

 هنوومن ۆب( هکنيسکاڤ هب نتشهگ ۆب ەوهنبب رتايز یتسهبرهب یشوت هيهناوهل نانژ .اديردواچ یناکهام هل19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو

 هب تردەد ندرکواچەڕ ).هکنيسکاڤ یرهتنهس هب نتشيهگ ۆب ناياناوت رهسهل تبهه یرهگيراک هيهناوهل نرگەدهه رتايز یکرايسرپرهب

 فاتس یندنارزهماد یکجرهم وکەو هکهنيسکاڤ یرهگيراک .ترکب جهبج تبەد هتهسايس مهئ هشک یۆه هتبەد هک رهگيراک یاگڕ نيرتکالاچ

 .نايهکەراک ینادتسەدهل و ندرکراک یتاکهل ادنانژ هل یسرتهم هتبب تناوتەد ووتشيهگپ یتهيهمۆک یردواچ یشهب هل ندرکراک ۆب

 ناکهييزهگەڕ هتساڕائ

(یزهگەڕ ینتسخکڕ یندرکواچەڕهب یتهيهمۆک یردواچ یناکەووتشيهگپ هنهمراک یراکيش رهسهل هين تسەدرهب کهيهگهب چيه  ینينيب ۆب.

 )هپوورگ مهئ ۆب رتناوارف یندرکواچەڕ ۆب یتسوردنهت یردواچ ینارازوگراک ۆب 'یزهگەڕ ینتسخکر' یشهب

 زهگەڕ ینيڕۆگ

(یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک هل ناکەواپسهچهن ەزهگەڕ ناي ناکەڕۆگ زهگەڕ یەرامژ رهسهل هين ناميرايناز همئ  یکرهئ یشهب ینينيب ۆب.

 ).هپوورگ مهئ ۆب رتناوارف یندرکواچەڕ ۆب یتسوردنهت یردواچ ینارازوگراک ۆب یزهگەڕ یزاوايج

 یمادنهئمهک

%18( یيهناوپ یزه هب ووتسهب تشپ یردواچ یترۆپاڕ ۆب ناکهيازەراش یپهب ,(LFS نمادنهئمهک ارهتگنيئ یناوتشيناد هل LFS 
 یمادنهئمهک یەوهندرکايج یرهبوڕهب یەواچرهس یپهب نمادنهئمهک یتهيهمۆک یردواچ یناکەوارزهماد یناراکرک 22% هک تنهيهگەدياڕ

DDA) 1995 .( یردواچ یرايناز ۆب یيازەراش مهب )ASC-WDS( یمادنهئ مهک 2% تادەد یناشيپ ەوودنايهگناياڕ ناتسەدهبراک هک 
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 یمادنهئمهک هکهکهفاتس یەرامژ رهسهل همهک ناميرايناز همئ ەدنهچرهه .ەوهترگەد LFS یناکهمادنهئمهک اهنهت ەوهئ هيهه نادنهمراک ناونهل

 ینيسکاڤ نايرتايز یکهيەرامژ رهگهئ نايرهسهل تبەد ینرهئ یکهيرهگيراک هتهسايس مهئ ،19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو هل تاکەد ل ناييرگڕ

 .ەوودرک شهکشپ ناينتساراپ کدنهه هيۆب و تبترگرەو

 نهمهت

ناينهمهت ا یتهيهمۆک یردواچ یووتشيهگپ یکراکرک ینهمهت یەژڕ هک نهکەد راينشپ یردواچ یرايناز ۆب نايازەراش 9%-ه س 44
 یووتشيهگپ ینارازوگراک 15% یکيزن هک هياونامپ همئ .ناس 27 55% و هناس 54 ۆب 25 هل ناينهمهت 65% ،هناس 25 راوخ

 هتهسايس مهئ و تبهه ناينيسکاڤ ینترگرەو یدوود یتهبياتهب هيهناوهل هپوورگ مهئ .ناس 30 راوخ ینانژ هل نووتاهکپ یتهيهمۆک یردواچ

 .گنيرگ یکهيەوشهب تبهه یرهسهل یرهگيراک ترکەد

 یتهيهمۆک یردواچ ۆب ناکۆگووتفگ ،ناکهينرهن هيرهگيراک یەوهندرکمهک ۆب ەو ،ادوال یناسهک هل نيسکاڤ ینترگرەو یناشخهبۆخ ینادناه ۆب

 ،ناکەراکواه ۆب ەوودرکيرايد نايهکنيسکاڤ ینترگرەو یناکەدووس ناوهئ .هکهفاتس یتهبيات یهکۆريب یندرکهتسارائ ۆب جنامائ هتەوارک ووتشيهگپ

 هتروک ،یردواچ یناکهام ینارازوگراک هل ترگەد ۆخهل ۆيديڤ هنايۆگووتفگ مهئ .ناکهسهک ینازخ ۆب اهەورهه و ناشۆخهن و نارهنهراکهب

 ەوودرک یۆيديڤ هکهفاتس یسهک مهکهي ەو ،ەوهتۆدرکمهک نايدوود هک هکهفاتس یناکهکۆريچ ،هکهنيسکاڤ ینترگرەو ینادناه ینانهاڕ یناکهيکالاچ

 .ترگەدرەو نيسکاڤ هک

 ڕەواب و نيائ

 هل تاکب نايدوود هيهناوهل هک نکڕەواب یرگهه ناي نينيائ یناسهک هک هينال ناميتهيهمۆک یردواچ یهنارازوگراک وهئ یەرامژ یرايناز همئ

 هتشوەڕ مهئ ۆب رتناوارف یندرکواچەڕ ۆب یتسوردنهت یردواچ ینارازوگراک ۆب 'ڕەواب و نيائ' یشهب ینينيبۆب(.19-ديڤۆک ینيسکاڤ ینترگرەو

 ).هنارەزراپ

 ناکهيناتسراش هييدنەويهپ و یريگرهسواه

 )یتسودرنهت یردواچ ینارازوگراک ۆب 'ناکهيناتسراش هيدنەويهپ و یريگرهسواه' یشهب ینينيب ۆب(

 یتهياکياد و یپکس

ۆب 'یتهياکياد و یپکس یشهب ینينيب ۆب(.هتەرفائ یرۆزهب یتهيهمۆک یردواچ یهکەرازوگراک ،ەوارکپ یەژامائ رتووشپ هل یەوهئ وکەو

 )هنارەزراپ هتشوەڕ مهئ ۆب رتناوارف یندرکواچەڕ ۆب یتسودرنهت یردواچ ینارازوگراک

 زهگەڕ

 یمادنهئ 5 هل 1.یردواچ یرهتکس هل تادەد ناشيپ ناکهنيائ ینشهچهمهه یردواچ ۆب ەوهنايازەراش نهيالهل رازوگراک یرايناز

 7 هل 1 هک ،اڕهتگنيئ یناوتشيناد هل رتزرهب یکهيەژڕ ،نناکهنيمهک ەوهتهن هل ناي یيايسائ ،شەڕ تسپ یتهيهمۆک یردواچ ینارازوگراک
 ەرازوگراک 12% نايبيراک یناکهتسپ شەڕ و اقيرفهئ یناکهتسپ شەڕ یفاتس .نناکهنيمهک ەوهتهنهل ناي یيايسائ ،تسپ شەڕ )14 (%

 .ناوتشيناد وومهه 3% هب دروارهبهب ،ەوهترگەد یتهيهمۆک یردواچ یناکەووتشيهگپ

 واجنوگ یزارمائ و یرووتلهک یەوهندرکايند هب ەوهترکبمهک ترکەد واکانهل یکرادرک وکەو19-ديڤۆک ینيسکاڤ یناکهييرهگيراک هل کدنهه

 یناکهکۆرهس یشهبواه یندرکاک و ناکەرادجنامائ ۆگووتفگ .یتهيهمۆک یردواچ یناکهنتسخکڕ هل هتسەدرهب19-ديڤۆک ینيسکاڤ یەرابرەد

 یتهمراي نيسکاڤ ینترگرەو هب ناکهنيمهک ەوهتهن یناکهپوورگ هل یتهيهمۆک یردواچ ینادنهمراک یسهک یکۆريچ یەوهندرکوب و اگهمۆک

 ترکب رتپارخ ترکەد هنامتم یمهک یهشک هک هيهه کهيسرتهم ،تب کنۆچرهه .تادەد هکنيسکاڤ ینترگرەو و هنامتم یندرک تسورد

 .یتهيهه هک نهکان یهکهنايز یواچەڕ یهناسهک وهئ رهسهل هيهه گنيرگ یکهيرهگيراک ەرايداو .هتهسايس مهئ نهيالهل

 رهسهل هکهنالپ یرهگيراک ەوهيايروهب و هيۆگووتفگ مهئ یمەو هل کشهب وکەو یتشگ یناسکهي یندناخرن یشهب یندرکرەد ۆب هيهه نامنالپ

 .ترکب جهبج تبەد ،ەوهنينيبەد هکنيسکاڤ ینترگرەو
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