
  سواالت متداول واکسن کرونا 

  ی پس از دریافت واکسن کرونا، محافظت  دھند.جان ھزاران نفر را نجات میھا سالیانھ  واکسن
ایجاد می شود اما با این وجود احتمال ابتال فرد بھ ویروس کرونا پس از    ١٩-در برابر کووید
اما  ندارد.  درصدی و کامل  ١٠٠محافظتی  چنان وجود دارد. ھیچ واکسنی اثر  واکسیناسیون ھم

چند است  ممکن  ھا،  واکسن  این  دریافت  از  پس  از    حتی  پس  بدن  تا  بکشد  طول  ھفتھ 
مصونیت  افراد  ایجاد    واکسیناسیون،  یعنی  دقیقا  کند.  است  از    ممکن  پس  حتی  یا  قبل 

 .واکسیناسیون بھ ویروس کرونا آلوده شوند

  

 کنند؟ھای کرونا چگونھ عمل میواکسن

عفونیواکسن عامل  یک  تقلید  با  میکروارگانیسم(  ھا  دیگر  یا  باکتری  عامل  ویروس،  ھای 
کھ چگونھ بھ طور سریع و مؤثر    دھداد میکنند. این کار بھ سیستم ایمنی ما ی عمل می)بیماری

شده از یک عامل عفونی را  ھا معموال یک نوع ضعیفواکسن  .بھ این عامل واکنش نشان دھد
می میارائھ  اجازه  ما  ایمنی  سیستم  بھ  کھ  حافظھکنند  در  را  آن  تا  بدین دھد  کند.  ضبط  اش 

تواند سریعا آن را شناسایی  ما می  کھ ویروس ما را بیمار کند، سیستم ایمنی  قبل از این  ترتیب،
واکسن از  برخی  کند.  مقابلھ  و  شدهکرده  این صورت طراحی  بھ  کرونا  ان  .اندھای  واع  دیگر 

روشواکسن با  کرونا  شدهجھای  ھای  ساختھ  واکسن  دیدتر  نام  با  پیامو  آرھای      ایانآور 
(RNA)   ام می (mRNA) ای انآریا  واکسخوانده  نوع  این  عامل  نشوند.  معرفی  جای  بھ  ھا 

کند  بادی تولید کند)، کد ژنتیک الزم را بھ بدن ارائھ میشود بدن شما آنتیای کھ باعث می(ماده
ھا برای چندین دھھ  ژن را خودش تولید کند. تکنولوژی این واکسنتا سیستم ایمنی ما بتواند آنتی

ای نبوده و تداخلی با  یروس زندهحاوی ھیچ و  mRNAھای اند. واکسنمورد مطالعھ قرار گرفتھ
DNA ھا ندارندانسان.  

 

 ھای کرونا ایمن ھستند؟آیا واکسن

ھای بالینی دقیق قرار  شوند نیز باید تحت آزمایشھایی کھ بھ سرعت تولید میحتی واکسن  بلھ، 
بین سطح  در  توافق  مورد  استانداردھای  کھ  شود  ثابت  تا  و  بگیرند  ایمنی  حفظ  برای  المللی 

میاثرگ رعایت  را  باشد  ذاری  استانداردھا  این  مطابق  کھ  در صورتی  تنھا  واکسن  یک  کنند. 
   .ھای ناظر ملی را دریافت کندتواند اجازه سازمان جھانی بھداشت و سازمانمی

  

 



 ھای کرونا بھ این سرعت تولید شدند؟ چگونھ واکسن

سرمایھ لطف  بھ  بیدانشمندان  وگذاری  توسعھ  و  تحقیق  بخش  در  جھانی    سابقھ  ھمکار  نیز 
توانستند رکورد زمانی جدیدی را در تولید واکسن ایمن و اثرگذار در برابر کرونا ثبت کنند.  

عالوه بر    .تمام استانداردھای فرآیندھای ایمنی و نیز استانداردھای نظارتی دقیق رعایت شدند
د، جای دلگرمی  اکنون در بسیاری از کشورھای جھان در حال استفاده ھستنھایی کھ ھمواکسن

واکسن کاندیدا نیز در مراحل مختلف تولید ھستند. برخی از این    ٢٠٠بسیار است کھ بیش از  
قرار    –آخرین مرحلھ قبل از اینکھ واکسن تأیید شود    –ھا در فاز سوم تحقیقات بالینی  واکسن
 .دارند

 بھترین واکسن کرونا برای من کدام است؟

واکسن ت تمام  شده  اھای  دادهیید  نشان  بھداشت  جھانی  در  سازمان  شما  از  محافظت  در  کھ  اند 
واکسنی   شما  برای  واکسن  بھترین  ھستند.  اثرگذار  بسیار  ناشی از کرونا  شدید  بیماری  برابر 

  !تر بھ دست شما برسداست کھ سریع

 

 ھای کرونا دربرابر انواع جدید نیز اثربخشی دارند؟آیا واکسن

یید شده کنونی حداقل تا حدی  اھای ترود واکسنکھ انتظار می  یدگوسازمان جھانی بھداشت می
کنند فراھم  کرونا  انواع جدید ویروس  برابر  در  را  تمام    .حفاظت  در  بھ  پزشکان  نقاط جھان 

اثرگذاری گونھ در حال مطالعھ چگونگی  ھای جدید بر رفتار ویروس، شامل ھر  طور مداوم 
واکسن اثرگذاری  بر  بالقوه  تأثیر  ھستندھای  گونھ  این    .کرونا،  از  کدام  ھر  شود  ثابت  اگر 

توان ترکیب واکسن را  ھا در برابر یک یا چند گونھ جدید اثرگذاری کمتری دارند، میواکسن
گونھ برابر  در  بیشتر  حفاظت  آینده، برای  در  داد.  تغییر  جدید  در    ھای  تغییرات  برخی 

اما کار    .ھا شاید ضروری باشدانیو دیگر بروزرس  واکسیناسیون مانند استفاده از دوز اضافھ  
این است کھ واکسینھ شوید و تمھیدات الزم برای کاھش شیوع ویروس را   این میان  مھم در 

عبارت نظر  تمھیدات مورد  دھید.  فاصلھا   انجام  از رعایت  ماسک زدن،  ند  اجتماعی،  گذاری 
دست مداوم  شستشوی  مطلوب،  ھوای  متھویھ  در صورت  پزشکی  کمک  دریافت  و  شاھده  ھا 

   .عالئم بیماری

 

 چھ زمانی باید واکسن کرونا نزنید؟



با پزشک خود   یا نھ،   کھ آیا باید واکسن کرونا را دریافت کنید  ال درباره اینواگر ھر گونھ س
مشورت کنید. در حال حاضر، افرادی کھ دارای شرایط پزشکی زیر ھستند نباید واکسن کرونا  

 :تمالی در امان باشندرا دریافت کنند تا از عوارض جانبی اح

 دھنده واکسن  ھای آلرژیک شدید بھ ھر کدام از محتویات تشکیلاگر سابقھ واکنش
 کرونا را دارید

 ھستید و یا عالئم کرونا را داریداکنون مبتال بھ کرونا اگر ھم  

  

  

 اگر قبال بھ بیماری کرونا مبتال شده باشم، آیا باز ھم باید واکسینھ شوم؟ 

قبال اگر  حتی  شده  بلھ،  کرونا  بیماری  بیماری  دچار  این  بھ  کھ  افرادی  شوید.  واکسینھ  باید  اید 
دانیم کھ  شوند احتماال مقداری ایمنی طبیعی در برابر ویروس تولید کنند، اما ھنوز نمیدچار می

این یا  دارد  تداوم  زمانی  چھ  تا  ایمنی  ایجاد    این  بیماری  این  از  محافظت  میزانی  چھ  بھ  کھ 
  .کنندھا محافظت قابل اتکای بیشتری ارائھ میکند. واکسنمی

  

 توانم واکسینھ شوم؟آیا اگر کودک شیرخوار دارم می

اکنون در حال مطالعھ واکسیناسیون در مادران با نوزاد شیرخوار ھستند، اما تاکنون  محققان ھم
بھ محدودی  میاطالعات  توصیھ  جھانی  بھداشت  سازمان  است.  آمده  واکسیناسیون  دست  کند 

انجام شود کھ مادر شیرز اولویت باشدده بخشی از گروهمانی  دارای  برای مثال عضو    ، ھای 
  تواند بعد از واکسیناسیون ادامھ یابد و یکی از بھترین کادر درمان باشد. تغذیھ با شیر مادر می

  .ھا برای حفاظت از کودک در مقابل این بیماری و کمک بھ آنھا برای سالم ماندن استروش

  

 توانم واکسن کرونا دریافت کنم؟در صورت بارداری میآیا 

کنید.   مشورت  خود  پزشک  با  کرونا  حتما  ویروس  از  ناشی  شدید  بیماری  کلی  اگرچھ خطر 
بھ افرادی کھ باردار نیستند بیشتر در معرض ریسک   پایین است، اما بارداری شما را نسبت 

ایمنی و اثرگذاری واکسیناسیون کرونا در  تحقیقات برای فھم بھتر    .دھدبیماری شدید قرار می
شده شناختھ  دلیل  ھیچ  اما  دارد،  ادامھ  باردار  فواید  زنان  بھ  نسبت  بیشتری  مزیت  کھ  ای 

زنان بارداری کھ در    واکسیناسیون زنان باردار داشتھ باشد، مشاھده نشده است. بھ ھمین دلیل، 
باالتر بیماری کرونا ھستند (مانند کادر درما آنھایی کھ سالمتیمعرض خطر  شان دچار  ن) یا 



  توانند در مشورت با پزشک تواند منجر بھ خطر بیماری شدیدتر شود، میمسائلی است کھ می
  .واکسینھ شوند خود

 

 تواند بر قدرت باروری اثر گذارد؟آیا ویروس کرونا می

  مبنی ھدی  ھای اجتماعی دیده باشید اما ھیچ شواخیر، ممکن است ادعاھای نادرستی در رسانھ
تواند بر قدرت باروری در زنان یا مردان کھ ھر نوع واکسنی، شامل واکسن کرونا، می بر این

اکنون سعی دارید کھ باردار شوید، نیاز نیست کھ پس از  تأثیر گذارد مشاھده نشده است. اگر ھم
    .دریافت واکسن کرونا از باروری اجتناب ورزید

 

کنم. چھ کاری باید کسن کرونا در فضای آنالین مشاھده میمن اطالعات نادرستی را درباره وا
 انجام دھم؟

درباره ویروس و واکسن  سفانھ، امت بسیاری  نادرست  آنالین  ھای کرونا وجود دارد.  اطالعات 
نادرست در بحران بھ اشاعھ تسالمت می  ھای حوزه اطالعات  منجر  ان وتواند  گ  ھم، ترس و 

ھم امر  این  بشود.  در    زنی  بیشتر  یا  مانده  باقی  محافظت  بدون  افراد  شد  خواھد  منجر  چنین 
یا توصیھپذیر  برابر ویروس آسیب ت باشند. واقعیات و  از منابع مورد اعتماد  اھای  را  یید شده 

   .مثال مقامات بھداشتی کشور یا سازمان جھانی بھداشت دریافت کنید

 

 ؟تأثیر بگذارد DNAتواند بر روی آیا واکسن کرونا می

بر    خیر،  وجھ  ھیچ  بھ  کرونا  واکسن  انواع  از  آن    DNAھیچ یک  با  کاری  و  نگذاشتھ  تأثیر 
دھد چگونھ پروتئینی بسازند  ھا یاد میبھ سلول  mRNAیا ھمان    RNAآور  ندارند. واکسن پیام

کند کھ از شما در  ھایی را تولید میبادیکھ یک واکنش ایمنی در بدن تولید کند. این واکنش آنتی
    کند. رابر ویروس محافظت میب

  

 اگر من بیماری زمینھ ای داشتھ باشم می توانم واکسن دریافت کنم؟ 

بھ   شدید  یا  فوری  آلرژیک  واکنش  ی  سابقھ  اگر  ھستند،  ای  بیماری زمینھ  دارای  کھ  افرادی 
د.  دریافت کننکرونا را  می توانند واکسن  ،  واکسن یا بھ مواد موجود در واکسن را نداشتھ باشند

با   دارد زیرا  بیماری ھای زمینھ ای اھمیت زیادی  با  بالغ در ھر سنی و  افراد  واکسیناسیون 
 .ھستند ١٩-ض خطر بیماری شدید ناشی از کوویددرجات مختلف در معر



 ام محافظت کنم؟توانم تا زمان واکسینھ شدن از خانوادهچگونھ می

رند اما ھنوز مشخص نیست کھ تا چھ  آوھای ایمن و اثرگذار دگرگونی بزرگی پدید میواکسن
توانند از ما در برابر آلودگی و انتقال ویروس محافظت کنند. در حال حاضر، حتی  میزان می

ھای الزم را بھ عمل بیاوریم تا از خود و دیگران محافظت  پس از واکسینھ شدن باید پیشگیری
ماسک، فاصلھ استفاده از  اقدامات شامل  این  مداوم دستگذاری اجتماکنیم.  ھا  عی و شستشوی 

 .است


