واﮐﺴﻦ وﻗﺎﯾﮫ از ﮐﻮوﯾﺪ19-
ﻗﺴﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﮐﺮوﻧﺎواﯾﺮس )ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ ،(19-ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ در  ،RHODE ISLANDﺑﯿﺶ از  85,000ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  1,800ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ
ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ.
واﮐﺴﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮوﯾﺪ 19-اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﮐﺎر ﺗﻮزﯾﻊ واﮐﺴﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﮐﺴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪن را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ
درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪهٴ واﮐﺴﻦ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﭼﺎر ﺷﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺷﺨﺺ ﮔﯿﺮﻧﺪهٴ واﮐﺴﻦ ،ﺑﮫ وﻗﺎﯾﮫ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﮫ
دﯾﮕﺮان ،ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل اﻗﺎرب ،ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ھﻤﺼﻨﻔﯽھﺎ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺣﺎوی واﯾﺮس زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪن ﺷﺨﺺ ﮔﯿﺮﻧﺪهٴ واﮐﺴﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
واﮐﺴﻦھﺎی ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﮐﮫ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دو-ﻣﺮﺣﻠﮫای ھﺴﺘﻨﺪ .واﮐﺴﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ھﻤﮫ اﺷﺨﺎص ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ دوم را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در آﻧﮭﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ دﭼﺎر ﮐﺪام ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ راﭘﻮرﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ زﺧﻢ ﺷﺪن،
ﺳﺮخ ﺷﺪن ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎت ظﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﺮطﺮف
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ دﭼﺎر ﺳﺮدردی ﯾﺎ ﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫای از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ و در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ اﺳﺖ.
واﮐﺴﻦھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ داﻟﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎتﭘﺮدازان اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﮫ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﮫ،
ﻋﺮﺿﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻋﺮﺿﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﮫ را از طﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺑﯿﻤﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﯾﺾ ،ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﮫ ،از طﺮﯾﻖ »ﺻﻨﺪوق ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت ﻋﺮﺿﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ« درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺮوﮔﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ و طﺮز ﺗﻮزﯾﻊ واﮐﺴﻦ دارد .ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،اﯾﺎﻟﺖ  Rhode Islandطﺮزاﻟﻌﻤﻞھﺎی
ﻣﺸﺮوح را در روزھﺎی آﯾﻨﺪه ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
www.C19vaccineRI.org.

