ﺳواﻻت ﻣﺗداول واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ
واﮐﺳنھﺎ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﺟﺎن ھزاران ﻧﻔر را ﻧﺟﺎت ﻣﯽدھﻧد .ﭘس از درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ،ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ
در ﺑراﺑر ﮐووﯾد ١٩-اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﻓرد ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﭘس از
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھم ﭼﻧﺎن وﺟود دارد .ھﯾﭻ واﮐﺳﻧﯽ اﺛر ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ١٠٠درﺻدی و ﮐﺎﻣل ﻧدارد.اﻣﺎ
ﺣﺗﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت اﯾن واﮐﺳن ھﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ طول ﺑﮑﺷد ﺗﺎ ﺑدن ﭘس از
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﻣﺻوﻧﯾت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﻓراد ﻣﻣﮑن اﺳت دﻗﯾﻘﺎ ﻗﺑل ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭘس از
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ آﻟوده ﺷوﻧد.

واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد؟
واﮐﺳنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯾد ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻋﻔوﻧﯽ )وﯾروس ،ﺑﺎﮐﺗری ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﻋﺎﻣل
ﺑﯾﻣﺎری(ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ طور ﺳرﯾﻊ و ﻣؤﺛر
ﺑﮫ اﯾن ﻋﺎﻣل واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد .واﮐﺳنھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ ﻧوع ﺿﻌﯾفﺷده از ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻋﻔوﻧﯽ را
اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ آن را در ﺣﺎﻓظﮫاش ﺿﺑط ﮐﻧد .ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ،ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ وﯾروس ﻣﺎ را ﺑﯾﻣﺎر ﮐﻧد ،ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺳرﯾﻌﺎ آن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐرده و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد .ﺑرﺧﯽ از واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺻورت طراﺣﯽ ﺷدهاﻧد .دﯾﮕر اﻧواع
واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ ﺑﺎ روشھﺎی ﺟدﯾدﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﻧﺎم واﮐﺳنھﺎی ﭘﯾﺎمآور آرانای
) (RNAﯾﺎ امآرانای ) (mRNAﺧواﻧده ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﻧوع واﮐﺳنھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﺎﻣل
)ﻣﺎدهای ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﺑدن ﺷﻣﺎ آﻧﺗﯽﺑﺎدی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد( ،ﮐد ژﻧﺗﯾﮏ ﻻزم را ﺑﮫ ﺑدن اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد
ﺗﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧد آﻧﺗﯽژن را ﺧودش ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد .ﺗﮑﻧوﻟوژی اﯾن واﮐﺳنھﺎ ﺑرای ﭼﻧدﯾن دھﮫ
ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .واﮐﺳنھﺎی  mRNAﺣﺎوی ھﯾﭻ وﯾروس زﻧدهای ﻧﺑوده و ﺗداﺧﻠﯽ ﺑﺎ
 DNAاﻧﺳﺎنھﺎ ﻧدارﻧد.

آﯾﺎ واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ اﯾﻣن ھﺳﺗﻧد؟
ﺑﻠﮫ ،ﺣﺗﯽ واﮐﺳنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷوﻧد ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺗﺣت آزﻣﺎﯾشھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ دﻗﯾﻖ ﻗرار
ﺑﮕﯾرﻧد ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣورد ﺗواﻓﻖ در ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺣﻔظ اﯾﻣﻧﯽ و
اﺛرﮔذاری را رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﯾﮏ واﮐﺳن ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ ﺑﺎﺷد
ﻣﯽﺗواﻧد اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻧﺎظر ﻣﻠﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .

ﭼﮕوﻧﮫ واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳرﻋت ﺗوﻟﯾد ﺷدﻧد؟
داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﮫ ﻟطف ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺑﺧش ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺗوﺳﻌﮫ و ﻧﯾز ھﻣﮑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد رﮐورد زﻣﺎﻧﯽ ﺟدﯾدی را در ﺗوﻟﯾد واﮐﺳن اﯾﻣن و اﺛرﮔذار در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ ﺛﺑت ﮐﻧﻧد.
ﺗﻣﺎم اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻓرآﯾﻧدھﺎی اﯾﻣﻧﯽ و ﻧﯾز اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ دﻗﯾﻖ رﻋﺎﯾت ﺷدﻧد .ﻋﻼوه ﺑر
واﮐﺳنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھماﮐﻧون در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد ،ﺟﺎی دﻟﮕرﻣﯽ
ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از  ٢٠٠واﮐﺳن ﮐﺎﻧدﯾدا ﻧﯾز در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾد ھﺳﺗﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن
واﮐﺳنھﺎ در ﻓﺎز ﺳوم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ – آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ واﮐﺳن ﺗﺄﯾﯾد ﺷود – ﻗرار
دارﻧد.
ﺑﮭﺗرﯾن واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﺑرای ﻣن ﮐدام اﺳت؟
ﺗﻣﺎم واﮐﺳنھﺎی ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ﻧﺷﺎن دادهاﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣﺎﻓظت از ﺷﻣﺎ در
ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐروﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر اﺛرﮔذار ھﺳﺗﻧد .ﺑﮭﺗرﯾن واﮐﺳن ﺑرای ﺷﻣﺎ واﮐﺳﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺳرﯾﻊﺗر ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرﺳد!

آﯾﺎ واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ درﺑراﺑر اﻧواع ﺟدﯾد ﻧﯾز اﺛرﺑﺧﺷﯽ دارﻧد؟
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود واﮐﺳنھﺎی ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﮐﻧوﻧﯽ ﺣداﻗل ﺗﺎ ﺣدی
ﺣﻔﺎظت را در ﺑراﺑر اﻧواع ﺟدﯾد وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧد .ﭘزﺷﮑﺎن در ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑﮫ
طور ﻣداوم در ﺣﺎل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺛرﮔذاری ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺑر رﻓﺗﺎر وﯾروس ،ﺷﺎﻣل ھر
ﮔوﻧﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻘوه ﺑر اﺛرﮔذاری واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ ،ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﺛﺎﺑت ﺷود ھر ﮐدام از اﯾن
واﮐﺳنھﺎ در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﮔوﻧﮫ ﺟدﯾد اﺛرﮔذاری ﮐﻣﺗری دارﻧد ،ﻣﯽﺗوان ﺗرﮐﯾب واﮐﺳن را
ﺑرای ﺣﻔﺎظت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑراﺑر ﮔوﻧﮫھﺎی ﺟدﯾد ﺗﻐﯾﯾر داد .در آﯾﻧده ،ﺑرﺧﯽ ﺗﻐﯾﯾرات در
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده از دوز اﺿﺎﻓﮫ و دﯾﮕر ﺑروزرﺳﺎﻧﯽھﺎ ﺷﺎﯾد ﺿروری ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﮐﺎر
ﻣﮭم در اﯾن ﻣﯾﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوﯾد و ﺗﻣﮭﯾدات ﻻزم ﺑرای ﮐﺎھش ﺷﯾوع وﯾروس را
اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺗﻣﮭﯾدات ﻣورد ﻧظر ﻋﺑﺎرت اﻧد از رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﺳﮏ زدن،
ﺗﮭوﯾﮫ ھوای ﻣطﻠوب ،ﺷﺳﺗﺷوی ﻣداوم دﺳتھﺎ و درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﭘزﺷﮑﯽ در ﺻورت ﻣﺷﺎھده
ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری .

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﻧزﻧﯾد؟

اﮔر ھر ﮔوﻧﮫ ﺳوال درﺑﺎره اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود
ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺷراﯾط ﭘزﺷﮑﯽ زﯾر ھﺳﺗﻧد ﻧﺑﺎﯾد واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ
را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد:
 اﮔر ﺳﺎﺑﻘﮫ واﮐﻧشھﺎی آﻟرژﯾﮏ ﺷدﯾد ﺑﮫ ھر ﮐدام از ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺗﺷﮑﯾلدھﻧده واﮐﺳن
ﮐروﻧﺎ را دارﯾد
 اﮔر ھماﮐﻧون ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ ﻋﻼﺋم ﮐروﻧﺎ را دارﯾد

اﮔر ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷم ،آﯾﺎ ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوم؟
ﺑﻠﮫ ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻗﺑﻼ دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ﺷدهاﯾد ﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوﯾد .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری
دﭼﺎر ﻣﯽﺷوﻧد اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻘداری اﯾﻣﻧﯽ طﺑﯾﻌﯽ در ﺑراﺑر وﯾروس ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ھﻧوز ﻧﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ
اﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗداوم دارد ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓظت از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری اﯾﺟﺎد
ﻣﯽﮐﻧد .واﮐﺳنھﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻗﺎﺑل اﺗﮑﺎی ﺑﯾﺷﺗری اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

آﯾﺎ اﮔر ﮐودک ﺷﯾرﺧوار دارم ﻣﯽﺗواﻧم واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوم؟
ﻣﺣﻘﻘﺎن ھماﮐﻧون در ﺣﺎل ﻣطﺎﻟﻌﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﺎدران ﺑﺎ ﻧوزاد ﺷﯾرﺧوار ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون
اطﻼﻋﺎت ﻣﺣدودی ﺑﮫدﺳت آﻣده اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺷﯾرده ﺑﺧﺷﯽ از ﮔروهھﺎی دارای اوﻟوﯾت ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻋﺿو
ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﺎﺷد .ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﻌد از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد و ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن
روشھﺎ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﮐودک در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺑﯾﻣﺎری و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﺎﻟم ﻣﺎﻧدن اﺳت.

آﯾﺎ در ﺻورت ﺑﺎرداری ﻣﯽﺗواﻧم واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧود ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد .اﮔرﭼﮫ ﺧطر ﮐﻠﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎ
ﭘﺎﯾﯾن اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎرداری ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض رﯾﺳﮏ
ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻗرار ﻣﯽدھد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑرای ﻓﮭم ﺑﮭﺗر اﯾﻣﻧﯽ و اﺛرﮔذاری واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐروﻧﺎ در
زﻧﺎن ﺑﺎردار اداﻣﮫ دارد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهای ﮐﮫ ﻣزﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓواﯾد
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون زﻧﺎن ﺑﺎردار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،زﻧﺎن ﺑﺎرداری ﮐﮫ در
ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﻻﺗر ﺑﯾﻣﺎری ﮐروﻧﺎ ھﺳﺗﻧد )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎدر درﻣﺎن( ﯾﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽﺷﺎن دﭼﺎر

ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾدﺗر ﺷود ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﻣﺷورت ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ
ﺧود واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوﻧد .

آﯾﺎ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﻗدرت ﺑﺎروری اﺛر ﮔذارد؟
ﺧﯾر ،ﻣﻣﮑن اﺳت ادﻋﺎھﺎی ﻧﺎدرﺳﺗﯽ در رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾده ﺑﺎﺷﯾد اﻣﺎ ھﯾﭻ ﺷواھدی ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر اﯾن ﮐﮫ ھر ﻧوع واﮐﺳﻧﯽ ،ﺷﺎﻣل واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﻗدرت ﺑﺎروری در زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣردان
ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارد ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت .اﮔر ھماﮐﻧون ﺳﻌﯽ دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎردار ﺷوﯾد ،ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘس از
درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ از ﺑﺎروری اﺟﺗﻧﺎب ورزﯾد .

ﻣن اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺗﯽ را درﺑﺎره واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ در ﻓﺿﺎی آﻧﻼﯾن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧم .ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم دھم؟
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،اطﻼﻋﺎت آﻧﻼﯾن ﻧﺎدرﺳت ﺑﺳﯾﺎری درﺑﺎره وﯾروس و واﮐﺳنھﺎی ﮐروﻧﺎ وﺟود دارد.
اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت در ﺑﺣرانھﺎی ﺣوزه ﺳﻼﻣت ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ﺗوھم ،ﺗرس و اﻧﮓ
زﻧﯽ ﺑﺷود .اﯾن اﻣر ھم ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد اﻓراد ﺑدون ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر در
ﺑراﺑر وﯾروس آﺳﯾبﭘذﯾر ﺑﺎﺷﻧد .واﻗﻌﯾﺎت و ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺗﺎﯾﯾد ﺷده را از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﺛﻼ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﺷور ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .

آﯾﺎ واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر روی  DNAﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد؟
ﺧﯾر ،ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻧواع واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑر  DNAﺗﺄﺛﯾر ﻧﮕذاﺷﺗﮫ و ﮐﺎری ﺑﺎ آن
ﻧدارﻧد .واﮐﺳن ﭘﯾﺎمآور  RNAﯾﺎ ھﻣﺎن  mRNAﺑﮫ ﺳﻠولھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدھد ﭼﮕوﻧﮫ ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ ﺑﺳﺎزﻧد
ﮐﮫ ﯾﮏ واﮐﻧش اﯾﻣﻧﯽ در ﺑدن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد .اﯾن واﮐﻧش آﻧﺗﯽﺑﺎدیھﺎﯾﯽ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ در
ﺑراﺑر وﯾروس ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧد.

اﮔر ﻣن ﺑﯾﻣﺎری زﻣﯾﻧﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﻣﯽ ﺗواﻧم واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺑﯾﻣﺎری زﻣﯾﻧﮫ ای ھﺳﺗﻧد ،اﮔر ﺳﺎﺑﻘﮫ ی واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ﻓوری ﯾﺎ ﺷدﯾد ﺑﮫ
واﮐﺳن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣواد ﻣوﺟود در واﮐﺳن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺑﺎﻟﻎ در ھر ﺳﻧﯽ و ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻣﯾﻧﮫ ای اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارد زﯾرا ﺑﺎ
درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐووﯾد ١٩-ھﺳﺗﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺗﺎ زﻣﺎن واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدن از ﺧﺎﻧوادهام ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧم؟
واﮐﺳنھﺎی اﯾﻣن و اﺛرﮔذار دﮔرﮔوﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽآورﻧد اﻣﺎ ھﻧوز ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ
ﻣﯾزان ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣﺎ در ﺑراﺑر آﻟودﮔﯽ و اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺣﺗﯽ
ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷدن ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷﮕﯾریھﺎی ﻻزم را ﺑﮫ ﻋﻣل ﺑﯾﺎورﯾم ﺗﺎ از ﺧود و دﯾﮕران ﻣﺣﺎﻓظت
ﮐﻧﯾم .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﺳﺗﺷوی ﻣداوم دﺳتھﺎ
اﺳت.

