من در یکی از گروههای مندرج در باال
هستم .چرا باید منتظر بمانم؟

آیا می توانم واکسن کووید 19-را به صورت
خصوصی یا از داروخانه بخرم؟

همزمان با تأیید واکسنهای کووید 19-و تولید خط های
جدید ،واکسن در دسترس ق رار می گیرد.

خیر .واکسیناسیون کووید 19-تنها از طریق  NHSب رای
گروههای واجد ش رایط در دسترس است و رایگان می
باشد.

بناب راین هر دوز ب رای محافظت از اف رادی که در
باالترین می زان خطر ق رار دارند مورد نیاز است .به
محض اینکه واکسن کافی موجود باشد ،از شما دعوت
می شود م راجعه کنید.
برخی اف راد که خانه نشین هستند یا در خانه
سالمندان سکونت دارند و نمی توانند به مرکز محلی
واکسیناسیون بروند ممکن است مجبور شوند تا زمان
ارائه نوع مناسب واکسن صبر کنند .این مسئله بدین
دلیل است که فقط برخی واکسنها را می توان به منزل
اف راد حمل کرد.

لطف ا ً برای اطالعات بیشتر در مورد این واکسن ،از
جمله عوارض جانبی ،دفترچه اطالعات محصول را با
جستجوی کارت زرد کروناویروس مطالعه نمایید.
همچنین می توانید ازطریق برنامه کارت زرد
( )Yellow Cardعوارض جانبی مشکوک واکسنها
یا داروها را گزارش کنید.

واکسیناسیون کووید19-

چرا باید
منتظر بمانم

از کجا می توانم واکسن کووید 19-خود را
دریافت کنم؟
واکسنها در مکانهای مختلفی ارائه می شود .برخی
تیمهای واکسیناسیون به اف راد م راجعه می کنند تا
واکسن را ارائه کنند ،ب رای مثال در خانه های سالمندان،
و اف راد دیگر ممکن است مجبور شوند به نزدیکترین
مرکز بروند .از آنجا که برخی واکسنها باید در فریزر
با دمای خیلی پایین نگهداری شود ،ممکن است نتوانید
واکسن را در درمانگاه پزشک عمومی خود دریافت
کنید.

اگر مرکزی که من پیشنهاد شده به راحتی در
دسترس نباشد چه می شود؟
لطف ا ً سعی کنید به مرکز واکسیناسیون پیشنهاد شده
م راجعه نمایید .اگر نمی توانید به آن مرکز م راجعه
کنید ،ممکن است مجبور شوید صبر کنید تا واکسن را
در مکانی راحتتر دریافت نمایید.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

واکسیناسیون ،کمک به محافظت
از کسانی که آسیب پذیرتر هستند.
اگر به اطالعات بیشتری در زمینه واکسیناسیون
کووید -19نیاز دارید ،لطف ا ً به اینجا م راجعه نمایید:
www.nhs.uk/covidvaccination
© .Crown copyright 2020
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شماره درگاه بهداشت عمومی انگلستان2020473 :
می توانید تعداد بیشتری از این برگه های رایگان را
از  www.healthpublications.gov.ukسفارش دهید

اطالعاتی درباره موجودی واکسن
کووید19-
ایمن سازی در مقابل کووید19-
از خود محافظت کنید.

زمانیکه واکس ن به شما ارائه شد باید آن را دریافت کنید ،اگر این شرایط را دارید:

به اف رادی که بیشتر در معرض
خطر مشکالت کووید 19-هستند
زودتر واکسن ارائه می شود.

در بریتانیا ،دو نوع واکسن کووید 19-تایید شده
وجود دارد .برای ایجاد محافظت طوالنی مدت تر،
در هر دو نوع این واکسن ها نیاز به استفاده
از دو دوز می باشد .هر دو نوع در آزمایشهای
بالینی ایمن و موثر نشان داده اند و نتایج ایمنی
آنها خوب بوده است.
یک گروه متخصص مستقل به  NHSتوصیه
کرده است که واکسن کووید 19-را ابتدا به
کسانی ارائه کند که باالترین خطر ابتالء به
بیماری و بیشترین خطر عوارض شدید ناشی از
این بیماری را دارند .این گروه شامل بزرگساالن
ساکن در آسایشگاهها ،و افراد خط مقدم
مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی می شود.
هرگاه تعداد واکسن بیشتری موجود باشد ،در
اولین فرصت ممکن به دیگر افرادی که در
معرض خطر هستند واکسن ارائه خواهد شد.

ساکن آسایشگاه
برای سالمندان

کارکنان خط مقدم
مراقبت های
بهداشتی

پس از آن ،واکسن به ترتیب سنی به این افراد
ارائه می شود:
•اف راد باالی  80سال
•اف راد باالی  75سال

کارکنان خط مقدم
مراقبت های
اجتماعی

لیست بیماریهای بالینی:
•انواع سرطان خون (مانند
لوسمی ،لنفوم یا میلوما)

•آرتریت روماتیسمی ،لوپوس
یا پسوریازیس

•دیابت

•پس از پیوند اعضاء

•زوال عقل

•پس از سکته مغزی یا حمله
ایسکمیک گذرا ()TIA

•اف راد باالی  70سال

•مشکالت قلبی

•بزرگساالن موجود در فهرست بیما ران محافظتی
NHS

•مشکالت قفسه سینه یا
تنفسی ،از جمله برونشیت،
آمفیزم یا آسم شدید

•اف راد باالی  65سال
•بزرگساالن زیر  65سال با بیماری د راز مدت
(لیست را مشاهده کنید).
به اف راد  50-64سال بعداً ارائه می شود.

لطف ا ً منتظر نوبت خود بمانید .اگر در گروههای باال
نیستید ،باید برای واکسیناسیون کووید 19-منتظر
بمانید تا موجودی بیشتری در دسترس باشد.
وقتی واکسن بیشتری موجود باشد ،ما آنها را به
گروههای بیشتری از جمعیت ارائه می کنیم.

مراقبت کننده ای که در
آسایشگاه سالمندان
کار می کند

•بیماری های کلیوی
•بیماری های کبدی
•موارد کاهش ایمنی ناشی از
بیماری ها یا اقدامات درمانی
(مانند ابتالء به  ،HIVاستفاده
از داروهای استرویدی ،شیمی
درمانی یا پرتو درمانی)

•بیماری سیستم عصبی یا
بیماری های تحلیل عضالنی
•معلولیت ذهنی شدید یا عمیق
•مشکالت طحال ،مانند
بیماری سلولهای داسی شکل،
یا اگر طحال شما برداشته شده
•اضافه وزن بسیار زیاد
(شاخص توده بدن  40و
باالتر)
•بیماری روانی شدید

همزمان ،واکسن به این افراد نیز ارائه می شود:
•بزرگساالنی که م راقبت دائمی ب رای فردی سالخورده یا معلول
ا رائه می کنند
•بزرگساالن با سن پایینتر که در محیطهای پرستاری د رازمدت
یا آسایشگاهی سکونت دارند

