
 
 

واکسن،  افتیدر یرا برا یآمادگ نیشتریبدن ما ب نکهیا یبرابهتر است بدانیم  ،ونیناسیبحث واکس با مطرح شدن

شته باشد ییزایمنیا ریتاث شیو افزا یمقابله با عوارض احتمال  م؟یاز قبل انجام ده دیرا با ییچه کارها ،واکسن دا

 با ما همراه باشید.

 نوع واکسن در کشور تزریق میشود: 4در حال حاضر 

 آسترازنکا 

  اسپوتنیکV 

  سینوفارم 

 بهارات 

در ساخت این واکسن بخشی از کد ژنتیکی ویروس ساخت کشورهای سوئد و انگلستان است. اکسن آسترازنکا: و

ست که  شده ا شده که قابلیت ایجاد بیماری را ندارد، قرار داده  ضعیف  سرماخوردگی  کرونا، داخل یک ویروس 

هفته تزریق میشود  12تا  8این واکسن در دو دوز به فاصله  تیمنی از بدن دفع می شود.پس از تحریک سیستم ا

 و هر چه فاصله زمانی بین دو نوبت واکسن بیشتر باشد، ایمنی ایجاد شده نیز بیشتر میشود.

سپوتنیک  سن ا شد.  :Vواک سیه می با شور رو شی از پروتئین ویروس کرونا ساخت ک سن بخ در تولید این واک

قرار داده میشتتود که قابلیت بیماری زایی ندارد. پس از تزریق، زنده  ستتتخراش شتتده ستتپس در یک آدنو ویروسا

روز،  28سیستم ایمنی تحریک شده و شروع به تولید آنتی بادی میکند. این واکسن در دو دوز و به فاصله زمانی 

 تزریق میشود.

وارد بدن عال شده فبخشی از ویروس غیر آندر ساخت ن واکسن ساخت کشور چین است و ایواکسن سینوفارم: 

سن هم در دو نوبت و به  شود. این واک ستم ایمنی و محافظت در برابر بیماری می سی شود و منجر به تحریک  می

 روز تزریق میشود. 28تا  21فاصله 

سن بهارات:  شده که قابلیت بیماری زایی واک ست و در تولید آن از ویروس غیرفعال  ستان ا شور هندو ساخت ک

 هفته تزریق میشود. 4ندارد، استفاده شده است. این واکسن نیز در دو نوبت به فاصله 

 نکاتی که قبل از تزریق واکسن باید به آنها توجه داشت:

 یادنوشیدن مایعات ز 

 خودداری از مصرف غذاهای سرخ شده و فست فود 



 
 

 مصرف میوه برای پیشگیری از دهیدراته شدن بدن 

 خواب کافی 

  شب قبل از تزریق واکسنمانند سوپ در مصرف یک وعده غذای سبک 

 نکات قابل توجه:

 با معده خالی واکسن نزنید 

 وصیه نمی شود.مصرف خودسرانه آسپرین قبل و بعد از تزریق واکسن به هیچ عنوان ت 

 سکین عالئم بعد از تزر سن مانند تب و درد میتوانبرای ت شیاف از  یق واک ستفاده قرص یا  ستامینوفن ا ا

 کرد.

 .واکسن زدن باعث ناقل شدن نمیشود 

  ت کنید.استراحساعت بعد از تزریق واکسن  48تا در صورت امکان 

 .درد، تورم و قرمزی ناحیه تزریق از عوارض واکسن است 

  ضر تزریق اولین واکسن در دسترس نوع واکسن به هیچ عنوان اهمیتی ندارد. تنها نکته مهم در حال حا

 است.

  ستروئیدها قرار دارند و بیماران بیمارانی که تحت درمان ستم ایمنی،نبا کورتیکوا سی قبل از تزریق  قص 

 خود مشورت کنند. کواکسن باید با پزش

  را داشته باشد باید قبل از واکسیناسیون تست  19اگر فردی سابقه مواجهه با فرد مبتال به کوویدPCR 

انجام دهد. اگر تست او مثبت بود نباید واکسن تزریق شود و اگر منفی بود در صورت عدم بروز عالئم تا 

 روز، تزریق واکسن مانعی ندارد. 10

 تا بهبودی کامل و اتمام دوره قرنطینه مجاز به تزریق واکسن نمی باشند. بعد از  19 به کووید افراد مبتال

شند و  شده با سما تراپی ن شرط آنکه پال شند،  24بهبودی و به  شته با صرف دارو تب ندا ساعت بدون م

 میتوانند واکسن تزریق کنند.
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