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واکسن یادآوری با واکسن های بر پایه

)Moderna ،Pfizer / BioNTech(mRNA

واکسنهای بر پایه  mRNAاز شما در برابر بیماری حاد کووید ۱۹-و یا بستری شدن در بیمارستان محافظت میکنند .ایمنی ازطریق
واکسیناسیون اولیه با توجه به انواع ویروس های فعلی به سرعت کاهش می یابد.به همین دلیل ما واکسیناسیون یادآوریرا برای همه
افراد از  ۱۲سال توصیه می کنیم.
واکسن یادآوری برای چیست؟
از طریق واکسن یادآوری عامل بیماری به سیستم ایمنی
یادآوری میشود.
حفاظت از طریق واکسیناسیون در برابر بیماری های حاد
افزایش یافته و طوالنی تر می شود.
مهم است که بدانید :با انواع ویروس های فعلی ،واکسیناسیون به
سختی و فقط برای مدت کوتاهی در برابر ابتال به بیماری و
روند خفیف بیماری محافظت می کند .با وجود واکسیناسیون
احتمال ابتال به بیماری کووید ۱۹-وجود دارد.
واکسن یادآوری برای چه کسانی توصیه می شود؟
واکسن یاد آوری به به همه افراد از  ۱۲سال توصیه میشود.
این توصیه به ویژه برای افرادی است که در صورت ابتال به
ویروس کرونا به ویژه در خطر هستند.
 افراد باالی  65سال
افراد از 16سال با بیماری های مزمن خاص1

 زنان باردار
چه زمانی باید واکسیناسیون یادآوری انجام شود؟
واکسیناسیون یادآوری از  4ماه پس از تکمیل ایمن سازی اولیه
با واکسن  mRNAتوصیه می شود.تکمیل ایمن سازی اولیه پس
از
 تزریق دو دوز واکسن بر پایه mRNA؛ یا
 تایید ابتال به بیماری کرونا  +یک دوز واکسن بر پایه
 mRNAبه فاصله زمانی حداقل چهار هفته ( بدون توجه به
توالی آن) میباشد.
حتی اگر بعد از ایمن سازی اولیه به ویروس کرونا مبتال شده
اید ،واکسن یادآوری را توصیه می کنیم .طبق یافته های جدید،
ابتال به بیماری محافظت کافی در برابر یک بیماری حاد ایجاد
نمی کند .شما می توانید از چهار هفته پس از ابتال به بیماری
واکسینه شوید( .با در نظر گرفتن حداقل فاصله زمانی  4ماه
پس از آخرین واکسیناسیون کووید.)19-
واکسن یاد آوری با کدام واکسن انجام می شود؟
اساسا ً مهم نیست که کدام یک از دو واکسن موجود mRNA
استفاده می شود.
موارد زیر برای افراد زیر  30سال اعمال می شود :به افرد
بین  ۱۸تا  ۲۹سال ترجیحا ً واکسن  Pfizer / BioNTechبه
عنوان واکسن یادآوری توصیه میشود.

 1شما می توانید نام دقیق بیماری ها را در لیست زیر بیابید :دسته بندی افراد
در معرض خطر ()PDF, 160 kB
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به افراد  ۱۲تا  ۱۷سال واکسن یادآوری Pfizer / BioNTech

توصیه میشود .زیرا در موارد بسیار نادر ،التهاب عضله قلب یا
پریکارد مدت کوتاهی پس از واکسیناسیون رخ داده است .این
عوارض پس از واکسیناسیون با واکسن  Modernaکمی بیشتر
از واکسن  Pfizer/BioNTechدیده شده اند .این یک عارضه
جانبی بسیار نادر و به خوبی قابل درمان است .چنین التهاب
هایی پس از ابتال به ویروس کرونا نیز رخ می دهند .با این
حال ،مورد زیر در مورد هر دو واکسن  mRNAصدق می کند:
حتی برای افراد زیر  30سال مزایای واکسیناسیون کووید 19
بیشتر از خطرات احتمالی آن است.
کجا می توانم واکسن بزنم؟
کانتون ها مسئول واکسیناسیون هستند .محل ثبت نام و دریافت
واکسن را در وب سایت یا خط اطالعاتی کانتون (www.bag-
) coronavirus.ch/kantoneبیابید .یا از پزشک یا داروساز
داروخانه خود سوال کنید.
برای چه کسانی واکسیناسیون یادآوری دیگر (بعد از اولین
واکسیناسیون یادآوری که قبالً انجام شده) توصیه می شود؟
در حال حاضر واکسن یادآوری دیگری برای همه افراد باالی
 80سال توصیه می شود .ما همچنین برای افرادی که سیستم
ایمنی بدنشان به شدت ضعیف شده است (به دلیل بیماری یا
دارو) واکسیناسیون یاد آوری دیگری را توصیه میکنیم – در
این مورد ،با پزشک خود تماس بگیرید.
از  4ماه پس از آخرین واکسیناسیون می توان یک واکسن
یادآوری دیگر زد.این کار محافظت از طریق واکسیناسیون در
برابر یک بیماری حاد را حداقل برای یک دوره زمانی مشخص
افزایش می دهد.
آیا بعد از آخرین واکسیناسیون خود به ویروس کرونا مبتال شده
اید؟ از آنجایی که پس از ابتال به بیماری محافظت شما در
برابر بیماری حاد به میزان قابل توجهی افزایش نیافته است،
توصیه می کنیم واکسن یاد آوری دیگری بزنید .شما می توانید
از  4هفته پس از ابتال به بیماری واکسینه شوید (با در نظر
گرفتن حداقل فاصله زمانی  4ماه پس از آخرین واکسیناسیون
کووید.)19-
سایر اطالعات مربوط به واکسیناسیون یاد آوری مانند اطالعات در
باره ایمن سازی اولیه است و می توان آن را در بروشور "اطالعات
عمومی در مورد واکسیناسیون کووید ۱۹-با واکسن "mRNA

یافت ".

