
محتوى الجرعة المعززة

واکسن های یادآور: واکسن یادآور چیست؟

 
واکسن یادآور به معنای تزریق 1 دوز اضافی واکسن است. این دوز به تقویت پاسخ ایمنی کمک

می کند و مدت زمان ایمنی بدن را در مقابل ابتال به نوع شدید COVID-19 افزایش می دهد.

Ce contenu n'est pas destiné à remplacer les conseils ou les soins professionnels. Pour toute question, consultez toujours un professionnel de la santé ou un autre prestataire de soins qualifié.
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مایل به کسب اطالعات بیشتری هستید؟

 
 

واکسن های یادآور: اگر 2 دوز واکسن را تزریق کرده باشم و به COVID-19 مبتال شده

باشم، آیا همچنان به دوز یادآور نیاز دارم؟

بله. ابتال به بیماری تا حدی موجب ایمنی می شود اما واکسیناسیون به تقویت پاسخ ایمنی
کمک می کند و قدرت و مدت زمان ایمنی بدن را افزایش می دهد.

National Advisory) با توجه به توصیه کمیته مشورتی ملی درباره واکسیناسیون

Committee on Immunization) افراد باید 3 ماه بعد از ابتال به COVID-19 یا حداقل 6
ماه بعد از تزریق آخرین دوز اقدام به تزریق دوز یادآور کنند.

مورد تأیید MedComm – یک باشگاه ارتباط
عمومی زیرمجموعه انجمن دانشجویان

.McGill پزشکی
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مشکل در نفس کشیدن یا تنگی نفس

احساس فشار دائمی یا درد در قفسه سینه

گیجی

راحت بلند نشدن از خواب یا احساس خواب آلودگی

رنگ پریدگی، تغییر رنگ پوست، لب ها یا زیر ناخن ها به خاکستری یا آبی.

در صورت مشاهده این عالئم در خود با 911 تماس بگیرید.

چه عالئمی از COVID-19 در دسته «عالئم شدید» قرار می گیرند؟
 

عالئم شدید پس از ابتال به COVID-19 شامل ذات الریه شدید، نارسایی اندام ها و مرگ احتمالی می شوند.

 
در برخی افراد عالئم COVID-19 به صورت خفیف مشاهده می شوند. با این حال، عالئم برای همه خفیف نیستند. عالئم شدید شامل این موارد می شوند:

واکسن های یادآور: چرا باید واکسن یادآور را تزریق کنم؟

 
واکسن ها مانع ابتال به نوع شدید بیماری می شوند اما میزان این ایمنی ممکن

است به تدریج کاهش یابد. واکسن ها به حفظ و افزایش طول مدت زمانی

ایمنی در برابر ابتال به عالئم شدید COVID-19 کمک می کنند.

واکسن های یادآور: چرا خبرهایی درباره دوز چهارم منتشر شده است؟ تا چه

زمانی نیاز به تزریق واکسن است؟

 
واکسن ها همچنان موجب ایمنی قوی در برابر ابتال به نوع شدید بیماری می شوند

اما میزان این ایمنی با گذشت زمان به ویژه با ظهور گونه های جدید کاهش می باید. 

 
به همین دلیل است که تزریق دوزهای یادآور بیشتر به ویژه برای افراد آسیب پذیر

مثل افراد مسن ضروری است.

 

محتوى الجرعة المعززة

ال يُقصد بهذا المحتوى أن يكون بديًال عن المشورة أو الرعاية المهنية. يجب دائًما السعي للحصول عىل خدمات أخصائيي في المجال الطبي أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين فيما يتعلق باألسئلة التي قد تكون لديك.
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