
حق چاپ ۲۰۲۱
: ۲۰ آوريل، ۲۰۲۱ آخرين به روز رسا��

منابع: �� � � دی � [BCCDC]، ايمن سازی �� �، 
[WHO] و دبليو اچ او [CDC] � بهداشت كانادا،   � دی

صحبت كرده تا بتوانيم در ايمن سازی جوامع مان در مقابل كوويد- ۱۹ مشاركت كنيم.

چگونه با دوستان و خانواده خود در مورد 

واكسن های كوويد- ۱۹

ممكن اســت در مورد واكســن های كوويد- ۱۹ از شما سؤا�ت زيادی بشود. برای 
ی را كســب مى كنند، در اينجا   شــما اط�عات معت��

�
اطمينان از اين كه افراد زند�

نــكا�§ در مورد آنچه بايد بگوييد آورده ايم.

واكسن ها جان ها را نجات داده و از جوامع مان حفاظت مى كنند

واكسن های كوويد- ۱۹ جان ها را نجات مى دهند. واكسن ها ع�وه بر ايمن سازی 
� حفاظت مى كنند. خود افراد، اطرافيان ايشان را ن�¬

ی در جوامع عليه كوويد- ۱۹ مصون و حفاظت شوند،  هرچه تعداد افراد بيش�§
ش كوويد- ۱۹ سخت تر مى شود. گس�§

واكسن های كوويد- ۱۹ ايمن هستند

 � ́ا´ جهان، از جمله بهداشت كانادا، همچن³¬ آژانس های بهداشت عمومى در 
� المل· به اين نتيجه رسيده اند كه واكسن های كوويد-  جامعه پزش¹ و علمى ب³¬

۱۹ تأييد شده ، ح½§ برای افراد باردار، افرادی كه قصد بارداری دارند و مادرا�� كه 
ش�¬ مى دهند، ايمن هستند.

اگر سؤال داريد و باردار هستيد، قصد داريد باردار شويد يا ش�¬ مى دهيد، با ارائه
 دهنده مراقبت های بهداش½§ خود صحبت كنيد.

اگرچه واكسن ها ´يع تر از هر زمان ثبت شده قب· توليد شده اند - به لطف ت�ش 
� تأييديه همان مراحل  ده جها�� و تحقيقات قب· ويروس كرونا - اما برای گرف³§ گس�§

واكسن های قب· را طى نموده اند.

́ا´ جهان با خاطری امن واكسينه شده اند. در مقايسه  اكنون ميليون ها نفر در 
با ابت� به كوويد- ۱۹، واكسن ها بسيار ايمن ترند.

چگونه واكسينه شد؟

در بريتيش كلمبيا برای تمام افراد ۱۲ سال به با� واكسن موجود است. 
ايط بودن در آدرس  Ì́ دستورالعمل ها و اط�عات مربوط به واجد 

fraserhealth.ca/vaccine يافت مى شود.

هم اكنون برای واكسن ثبت نام نموده يا به يک كلينيک 
واكسيناسيون مح� بدون وقت قب� [walk in] مراجعه كنيد.

گام ۱: ثبت نام نماييد

به صورت آن�ين (getvaccined.gov.bc.ca)، از طريق تلفن (۲۳۲۳-۸۳۸-۸۳۳-۱) يا 
ه  حضوری در تمام دفاتر خدمات �� � ثبت نام نماييد. شماره تأييد خود را ذخ�¬

كنيد چون بعداً به آن نياز خواهيد داشت.

يد گام ۲: نوبت بگ�¬

ند تا نوبت واكسن خود را رزرو  ايط شدن با شما تماس مى گ�¬ Ì́ به محض واجد 
كنيد.

گام ۳: واكسن بزنيد

� كوتاه و ماسک بپوشيد.  اهن آست³¬ � شده برسيد؛ پ�¬ چند دقيقه قبل از نوبت تعي³¬
در كلينيک يک روند برر� را تكميل خواهيد كرد، واكسن زده و حدود ۱۵ دقيقه 

ايط شديد، جهت  Ì́ در محل مراقبت منتظر مى مانيد. هرگاه برای دوز دوم واجد 
رزرو به شما اط�ع خواهند داد.

كلينيک های بدون وقت قب· [walk in] استقبال مى كنند

اگر بخواهيد مى توانيد بدون وقت قب· برای دوز اول يا دوم واكسن خود 
به كلينيک واكسن مراجعه كنيد. برای مشاهده فهرست مكان ها به سايت 

fraserhealth.ca/vax مراجعه نماييد.

رعايت ايم�� كوويد- ۱۹همچنان در اولويت است

وی از دستورالعمل های بهداشت عمومى و تمرين حس خوب مناسک كوويد- ۱۹  به پ�¬
� دست ها، تست دادن و ماندن در خانه هنگام بيماری ادامه دهيد. تا  مانند شس³§

زمان واكسيناسيون كامل در محيط های ´پوشيده عمومى ماسک بزنيد.

مطلع بمانيد

حقايق مربوط به طرح ايمن سازی �� � در مقابل كوويد- ۱۹ و ايم½� واكسن را از 
ی مانند مركز س�مت فريزر، استان بريتيش كلمبيا و �� � � دی �   منابع معت��

دريافت كنيد.

fraserheath.ca/vaccine

[Persian]


