ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ رودآﯾﻠﻧد
ﻣﺷﺎرﮐتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
واﮐﺴﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻮوﯾﺪ19-
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻮوﯾﺪ– 19ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺟﮭﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ در رودآﯾﻠﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از  85000ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ– 19ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  1800ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ
ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ– 19ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
واﮐﺴﻦھﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از اﺑﺘﻼی اﻓﺮاد ﺑﮫ ﮐﻮوﯾﺪ– 19ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،و آنھﺎ در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺗﻮزﯾﻊ واﮐﺴﻦھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
واﮐﺴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺪن ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ،وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی واﮐﺴﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮد درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه واﮐﺴﻦ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮاﯾﺖ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،ھﻤﮑﻼﺳﯽھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﮐﺴﻦھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ– ،19ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺎ دﻗﺖ از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ.
واﮐﺴﻦھﺎی ﮐﻮوﯾﺪ– 19ﺣﺎوی وﯾﺮوس زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری در ﻓﺮد واﮐﺴﯿﻨﮫﺷﺪه را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ.
واﮐﺴﻦھﺎی ﮐﻮوﯾﺪ– 19ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺮوع ﺑﮫ اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﮫ دھﺪ ،ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﺘﮭﺐ ﺷﺪن ،ﻗﺮﻣﺰی و ﮔﺮم ﺑﻮدن ﺑﺎزوی ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻤﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ھﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ،دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﮫ ﺳﺮدرد ﯾﺎ ﺗﺐ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ ً در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ھﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ از آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
دوزھﺎی واﮐﺴﻦ ﺧﺮﯾﺪاریﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎتدھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﮫای در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﮫ ﻓﺮد ،ھﺰﯾﻨﮫ اداری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن
واﮐﺴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ را از طﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ،ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺮار
ﻧﺪارﻧﺪ ،از طﺮﯾﻖ »ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﮭﺪاﺷﺖ« ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ واﮐﺴﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ
ﺧﻮد را دارد .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در اوﻟﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اوﻟﯿﮫ ،اﯾﺎﻟﺖ
رودآﯾﻠﻨﺪ در روزھﺎی آﺗﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ آدرس
 www.C19vaccineRI.orgﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

