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 مبتال شوم؟ 19ممکن است که از طریق واکسن کرونا به بیماری کووید  ای. آ1

بیماری را از طریق واکسن به شما وجود ندارد که بتواند  یسمیمكان چیاست. ه رممكنیکامالً غ: معتقد استدکتر تاکسون 

 منتقل کند.

ض یو سن حاو نیامر ا نیا لی، دلداد حیتو ست که واک شود.ایجادتواند باعث  ینم نی، بنابراستین روسیکل و یا  عفونت 

 کند. جادیا ندهیآ یمقابله با عفونت ها یبرا آنتی بادیکند تا  یبدن کمک م یمنیا ستمیواکسن به س در واقع

 شود؟ یتواند باعث نابارور یواکسن م ای. آ2

سون شت: ه تاک سن م نیا نكهیا یاثبات ادعا یبرا یمدرک چیاظهار دا بگذارد وجود ندارد و  ریتأث یبارور یتواند رو یواک

 نگران آن باشند.که مردم  ستین یموضوع نیا

 ندارند. یدر بارور یریموجود در بازار تاث یکدام از واکسن ها چیکه ه میدار حیو صر یما اطالعات قوگفت:  یو

 واکسن بزنم؟ دیبا ایآ شده باشم، مبتال 19به کووید اگر قبالً  -3

 یما در حال حاضر نم رای، زواکسن کرونا را دریافت کند تواند یمشده  مبتال 19به کووید قبالً که  یهرکس: دکتر تاکسون

 ادامه دارد.تا چه مدت از عفونت  یپس از بهبود تیمصون قاًیدق که میدان

 قاتیاما به گفته کارشااناسااان تحق ،طول بكشااد شااتریب ایماه  8ممكن اساات  یمنیدهد که ا ینشااان م قاتیتحق نیآخر

 الزم است. یشتریب

 ؟چه نظری داریدکرونا  روسیو واریانتهای مختلفدر مورد  -4

سون ست که انواع و تاک شد. و یجد یدیکرونا تهد روسینگران ا سگفت یبا تنها راه کنترل همه ای گله  یمنیبه ا دنی، ر

 است. پاندمیی یا ریگ

دارند تا  تیمصون یمارینسبت به ب ،تیدر جمع زیادیبدان معناست که افراد  واست.  یاصطالح علم کی ای گله تیمصون

  کنند. یریآن جلوگ وعیاز ش

 است.  ریهمه گ هاییماریبدر  مسئله نیمهمتر تزریق واکسن و رسیدن به ایمنی جمعی، نیبنابرا

، مقاوم باشندحاضر  یظاهر شوند که در مقابل واکسن ها یدیانواع جد ای ویروس ایجاد شود که انواع مختلف نیقبل از ا

 اندمی متوقف شود.پباید به ایمنی جمعی برسیم تا 
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 ؟واکسن ها چه توضیحی دارید یعوارض جانبدر مورد  -5

سوندکتر  ضیح داد:  تاک صطالحتو ستفاده نمی کنمعوارض جانبی  من به طور کلی از ا سد که ا عوارض ، زیرا به نظر می ر

 چیزی غیر طبیعی است. جانبی

اکسن و چیزی است که انتظار داریم در واقعکنند  یبه آن اشاره م رض واکسندر مورد عوا افراد شتریآنچه که بگفت:  یو

 بدن. یمنیا ستمیس تیتقو یعنی، دهدرا انجام همان 

 یندیاحساس ناخوشا یآنفوالنزا و سرماخوردگ هیبا عالئم شب یمدت کوتاه یگفت که اگرچه ممكن است افراد برا تاکسون

 است. روسیمبارزه با و یبرا یمنیا جادیبه واکسن و ا یمنیا ستمیعالئم صرفاً نشان دهنده پاسخ س نی، اما اداشته باشند

، که باعث 19بیماری کووید بودن ابتال به  یبا جد سااهیدر مقا یناراحت نی، اموارد شااتریاشاااره کرد که در ب نیهمچن یو

 ، کم رنگ است.متحده شده االتینفر فقط در ا 578،000از  شیکشته شدن ب

 خطرناک است؟ نیا ایواکسن به چه معناست؟ آ قی. تعل6

سوندکتر  صمیم  تاک شگیری بیماری ها )ت سازمان غذا و دارو )CDCمراکز کنترل و پی نزریق ( را به علت توقف FDA( و 

 چند هفته پس از ظهور گزارش لخته های خونی نادر تحسین کرد. ،واکسن جانسون و جانسون

 وحوادث مربوط به واکساان  یتا تعداد کلکردند  یابی، دانشاامندان موارد را به دقت ارزفراوان اطیبا احتداد:  حیتوضاا یو

 کنند. نییافراد مبتال را تع تیمشخصات جمع

انجام  رایدهد زرساااانی الزم را انجام در معرض خطر اطالع کنند که به افراد  تهیهرا  ییتوانساااتند راهنما آنهاگفت:  یو

 واکسیناسیون بر اساس تصمیم شخصی آنها صورت میگیرد.

سال گزارش  49تا  18در زنان  شتریلخته ها ب نیخطر نادر لخته شدن خون را به همراه دارد. اواکسن اکنون هشدار  نیا

 شده است.

سن ها دیبا در معرض خطرافراد  شند که واک شته با ستند که ه زین یگرید یتوجه دا سترس ه ش چیدر د در مورد  یگزار

 ندارند. یخون یلخته ها نیچن

 تی، تقون راواکس مردم برای تزریق، اعتماد ندیفرآ تیداده ها و شفاف یعلمو  قیدق یکه بررس میما معتقدافزود:  تاکسون

 یشرفتهایآنها و پ دی، سرعت تولدارندکرونا  یاز مردم در مورد واکسنها یاریکه بس ییهاینگران نیجمله بزرگتر از کند. یم

 کند. یآنها کمک م دیاست که به تول یتكنولوژ

شمندان از فناور ای، مردم نگرانند که آطور خاص به شده برا شیو آزما دیجد یدان ستفاده کرده اند  تولید ین سن ا  ایواک

 .ریخ
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 ست؟یچ ونیناسیواکس یایمزا .7

 قیاز طر یمنیا جادیکنند. ا یمحافظت م یماریبدر برابر  روسیبه و نسبت یمنیپاسخ ا جادیا جهیدر نتکرونا  یها واکسن

س سیواک ست. ا یماریکاهش خطر ابتال به ب یبه معنا ونینا صون نیو عواقب آن ا شما کمک م تیم صورت  یبه  کند در 

سدیمبارزه کنبا آن  روسیمواجهه با و سی. واک شما ن ونینا ست از افراد اطراف  اگر از ابتال و  رای، زکندمحافظت  زیممكن ا

محافظت از افراد در معرض  یبرا ژهیامر به و نیکمتر اساات. ا گریشااخد د کردن، احتمال آلوده دیدر امان باشاا یماریب

ش دیشد یماریب ابتال به خطر مبتال به بیماری های و افراد مسن  افراد، پرسنل مراکز درمانیاز جمله  کروناویروس از  ینا

 است. زمینه ای بسیار مهم

 ؟ایمن هستندکودکان  یبراهای کرونا واکسن ایآ. 8

تر و  یجد یماریب کی 19کووید  نیهمچن .شااوند و بعداً در کودکان یم شیمعموالً ابتدا در بزرگساااالن آزما واکساانها

ست. اکنون کافراد مسن  انیخطرناک در م شناخته شده اند یبزرگساالن ب یبراه واکسن ها ا شمندان ، خطر  در حال دان

 کودکان هستند. یروتاثیر واکسن  یبررس

WHO  است که واکسن  دهیرس جهینت نیبه اPfizer / BionTech سال به باال مناسب است.  12استفاده در افراد  یبرا

 .کودکان در حال انجام است یواکسن برا شاتیآزما

ست یحال در سن محدود ا ضه واک صلی تیاولو، که عر سان نیا ا ست که ک ستند  یجد یماریکه در معرض خطر ب یا ه

 .نشده اند نهیاز نقاط جهان واکس یاریشوند که هنوز در بس نهیواکس

سعلت قرار دارند و  یجد یماریکم ب کودکان در معرض خطر اکثر سیواک ست که  ونینا آنها در درجه اول کاهش انتقال ا

دن پوشان، مرتب دست ها شستشوی، گرانیاز د یكیزی، از جمله: فاصله فشود یحاصل م زین یبا اقدامات بهداشت عموم

 .هیکم تهو یفضاها ها و یشلوغ و عدم حضو در ،ماسک دنی، پوشعطسه و سرفهدهان و بینی هنگام 

 کنند؟ یمحافظت م ویروس واکسن ها از انواع مختلف ایآ. 9

 ینشان ماز داده ها  یالزم است. مجموعه ا یشتری، مطالعات بدر برابر انواع مختلف یفعلواکسن  یاثر بخش یابیارز یبرا

سن ها ا شگیری از یرا برا یکاف یمنیدهد که اکثر واک سدیشد یها یماریب پی ستانیشدن در ب یتر، ب  ایجادو مرگ  مار

 کنند.  یم

گسترده  یمنی، احتماالً مربوط به پاسخ اکنند یرا حفظ م یماریمحافظت در برابر ب یواکسن ها به طور اساس نكهیا لیدل

اثر شوند.  ی، واکسن ها کامالً بجهش ای روسیو رییرسد با تغ یبه نظر م دیکه بع یمعن نی، به اکنند یاست که القا م یا

واکسن  بیتوان ترک یتماالً م، احبرخوردار باشند یکمتر یچند نوع از اثربخش ای کیواکسن ها در برابر  نیاگر هرکدام از ا

 دارد.  ازین یبه زمان و اطالعات اضافکامل  یابی، اما ارزاستفاده کردانواع  نیمحافظت در برابر ا یها را برا
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ضر حال در سن ها ییاز جهش ها یریجلوگ یبرا حا ی همه کارها دی، باشوند یموجود م یکه باعث کاهش عملكرد واک

 . میانجام ده روسیو وعیاز ش یریجلوگ یرا برا الزم

 م؟یبنوش ای میبخور غذای متفاوتی دیبا ونیناسیدو روز پس از واکس یکی ایآ. 10

 رد.ندا یبستگ ،بعد از استفاده از واکسن ایقبل  یدنینوش ای ییماده غذا چیواکسن به ه یبخش اثر
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