
 
 

 ؟شدمطمئن کرونا بودن واکسن  ضرریبموثر و از  میتوان گونهچ

. رسندیبه نظر م دوارکنندهیام اریبس هیاول جیهستند اما نتا انیدر دست ساخت هنوز در جر یهاواکسن ینیبال ییکارآزما

سوم  یینها جیمنتظر نتا دیالبته هنوز با سن نیا شیماآزمرحله  شواک سالمت و تاث میها با شو آنها ریتا از   دی. بامیمطمئن 

به ها واکسن نینشان دهند ا هاشیآزما جهیکه نت شوندیصادر م یفقط وقت هاکسنوا نیدر نظر داشت مجوز استفاده از ا

 و موثر هستند. ضرریب یکاف اندازه

ش ایآ شرکت کنندگان در مطالعه یبه عنوان بخ  یداده م COVID-19 ای SARS-CoV-2 ویروس از مطالعه، به 

 شود؟

 یشناخته م "، کنترل شده با دارونمایتصادف"که به عنوان مطالعات  شود یاستفاده م یاز طرح در بیشتر تحقیقات. خیر 

دعوت به  ،قرار دارند COVID-19 یماریو ب SARS-CoV-2در معرض عفونت  شوووتریرا که ب یافراداز  محققانشوووود. 

 لیاستر یمحلول نمک کیدارونما، که  گرید یکنند و برخ یم افتیدررا از شرکت کنندگان واکسن  ی. برخهمکاری کردند

ست و ه سن چیا و  رندیقرار بگ روسیروزمره در معرض و یافراد در زندگ ند اینانتظار دار محققاندر آن وجود ندارد.  یواک

 ی کهدر گروه ماریتعداد افراد ب متوجه شوودندتا  کردند سووهیگروه را مقا آنها دوشوووند.  ماریببرخی از آنها ممکن اسووت 

به اثر بخشووی واکسوون کرونا  ی  قیطر نی. از ادریافت کردنددارونما  ی اسووت کهکمتر از گروه دریافت کرده اند واکسوون

 بردند.

 ست؟یچ ،موثر با زدن واکسن 19به بیماری کووید  بعد از ابتال ایجاد ایمنی نیب تفاوت

صون ساب یمنیبا ابتال به کرونا و ا یعیطب تیم سن ا یاکت سنشودیم جادیبا زدن واک ست  ۹۰که  ی. واک صد موثر ا  یعنیدر

چقدر دوام دارد؟  تیمصون نیاست که ا نیا ی. سوال اصلکنندیم دای  تیمصون یشوند تا حد نهیکه واکس یافراد شتریب

 واکسن.با زدن  تیچه در مورد مصون یعیطب تیچه درمورد مصون دانند،یرا نم والس نیدانشمندان هنوز  اسخ ا

 هستند؟ ضرریب ایاند و آشده لیتشک یزیها از چه چواکسن

سن ستند که در آزما یکیژنت کدمقدار  یحاو زریمدرنا و فا یهاواک ساخت  روتئشده دیتول شگاهیه به نام  ینیاند و رمز 

ستند. ا یشاخک نی روتئ ستفاده از هم روسیکرونا قرار دارد و و روسیو یرو نی روتئ نیه سلول نیروتئ  نیبا ا  یهابه 

 یمنیا ستمیاما س شودیانسان نم یهادر سلول یکیژنت رییباعث تغ ،یکیژنت کد نیا ی. واکسن حاوچسبدیبدن انسان م

 .کندیکرونا م روسیرا فعال و قادر به مقابله با و

 

 



 
 

 ؟است مناسبمبتال به بیماری های تضیف کننده سیستم ایمنی   افراد یکرونا برا یهاواکسن ایآ

حاوی ویروس  یهاواکسن یبعض ،و سرکوب شده فیدارو ضع لیبه دل ای یماریب لیبه دل شانیمنیا ستمیکه س افراد یبرا

شده  زنده ضعیف  صیا  ضع نیا یمنیا ستمیس زیرا شوند،ینم هیتو ست فیافراد   روسیکه و وجود دارداحتمال  و این ا

 کند. بیماری جادیشود و ا ریبتواند تکث فیضع

 یهاواکسن شتری. بمشکلی ندارد واکسن آنفلوآنزا مانند کنندیاستفاده نم شده فیضع روسیاز و یی کههاواکسن تزریق اما

 هایبررس لیمنتظر تکم دیباحال  نی. با اکنندیاستفاده نم فیزنده و ضع روسیکرونا هم که در دست ساخت هستند از و

 .میها باشواکسن نیو مشخص شدن دستورالعمل استفاده از ا

 واکسن بزنند؟ دیاند هم باکرونا گرفته و خوب شدهقبال که  یکسان ایآ

هم  لشیشود. دل هیاند توصهم که مبتال و خوب شده یشود احتمال دارد به کسان دییتا عیاستفاده وس یبرا یواکسن اگر

 شود. یشتریمدت نباشد و واکسن باعث محافظت ب یممکن است طوالن یعیطب تیاست که مصون نیا

 ؟مناسب است نیزنان باردار و جن یبرا ی کروناهاواکسن ایآ

سن ستفاده م هنگامی واک شوند.  ضرریمرجع از ب یکه نهادها ردیگیمجوز ا ست که بودن آنها مطمئن  شخص نی فعال م

سن کرونا برای  ص واک س یهاگروه نیزنان باردار در ب نکهی. با اخیر ایشود  هیزنان باردار هم تو اند اما قرار گرفته ری ذبیآ

ها مثل واکسن آنفلوآنزا در واکسن یبرختزریق  ن،ی. عالوه بر اشوندیمبتال م یدتریشد یماریکه آنها به ب ستین یشواهد

 .بی خطر است یدوران باردار

 شوند؟ قیمثل واکسن آنفلوآنزا هر سال تزر دیبا ای ایمنی ایجاد میکندبار واکسن  کیتزریق  ایآ

شته باشد. هنوز معلوم ن ازین ادآوریکه واکسن کرونا به  وجود دارداحتمال  نیا ها چقدر دوام واکسن نیا تیمصون ستیدا

سان حدس م شنا صون زنندیدارد اما کار سن آنفلوآنزا ن دایبه مرور زمان کاهش   تیکه م هر  قیبه تزر ازیکند و مثل واک

 ساله باشد.

چه مشکالتی در راه انتقال شوند،  ینگهدار نییپا اریبس یدر دما دیها باواکسن نیاز ا یضبع نکهیبا توجه به ا

 و توزیع این واکسن ها وجود دارد؟

 اریواکسن بس ییدر سالمت و کارا ییسرما رهیسرد بمانند و حفظ زنج دیمصرف با تا هنگام دیها از تولتمام واکسن بایتقر

انبار کردن و حمل  نیشوند، بنابرا یصفر نگهدار ریز یدر سرما دیقبل از استفاده با زریمدرنا و فا یهاواکسن دارد. تیاهم

سن نیا خیشود. با دقت انجام  دیو نقل آن با شود و چند روز قبل از تزر دیبا قیها قبل از تزرواک آنها را در  توانیم قیباز 

 کرد. ینگهدار یمعمول خچالی



 
 

. گرادیدرجه سانت ۲۰ یو واکسن مدرنا در منفشود  ینگهدار گرادیدرجه سانت ۷۰ یحدود منف یدر دما دیبا زریواکسن فا

و  دارد یترکوتاه یماندگار زری. واکسوون فاشوووندیم ینگهدار خچالیگرم و در  کینیبه کل دنیهر دو واکسوون بعد از رسوو

این موارد از نقاط  کرد. ینگهدار توانیاما واکسوون مدرنا را تا چهار هفته مدر یخچال قابل نگهداری اسووت  نج روز  فقط

سن فایزر و مدرنا سوب م ضعف واک شدت باال م نهیهز نکهیعالوه بر او  دنشویمح س برد،یرا ب شورها یاریدر ب  ایدن یاز ک

س ستفاده و سن نیاز چن عیا س ییهاواک شوار م اریب شورها شودید صوص در ک س یبخ صعب ای ریگرم  ایالعبور مناطق 

 .ستندین یتوسعه کاف یهارساختیکه ز ییکشورها

سن سفورد هر چند کارا واک شگاه آک سترازنکا و دان صد(، اما ا هیاول جیدر نتا یکمتر ییشرکت ا شان داده )هفتاد در از  نین

سن آنفلوآنزا ب ییکارا سط واک ست، ع شتریمتو ست  نیا نکهیالوه بر اا سن ارزانتر ا سیار به  ازیو نواک نگهداری در دمای ب

  ایین ندارد.

 ست؟ین یاجتماع گذاری فاصلهرعایت  ایماسک استفاده از به  یازین گریدتزریق واکسن  پس از ایآ

 نیا یانسان شیهنوز آزما زیرا. حتی  س از تزریق واکسن استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ضرورت دارد

تا هر  کشدیطول م یباشد. مدت یکاف ایدن تیجمع شتریب یکه برا ستین یآن در حد دیو تول دهینرس انیها به  اواکسن

 کند. نهیرا واکس تشیجمع شتریب یکشور

از کرونا راحت  المانیو خ میکه ما واکسن زده باش ستین یکاف نیا یعنیاست،  یجهان یریگهمه یک 1۹به عالوه کووید 

شد.  س ایدر دن یادیز تیاگر جمعشده با شوند کرونا همچنان در گردش خواهد بود و اگر جهش قابل نهیواک  یامالحظهن

 ند.باش تهنداش کافی تیمصون گریممکن است د کسانی که واکسن زده اند نیزبکند 

سدیحالت به نظر م نیترنانهیبخوش در ستفاده از  گریسال د کیحداقل  ر صله ا سک و فا  یضرور یاجتماعگذاری ما

 باشند.

 کنند؟یم یریشگیپ روسیو تیکرونا از سرا یهاواکسن ایآ

 کاهشرا  یماریاما شدت ب رندیرا نگ تیسرا یها ممکن است جلوواکسن ی. برخاین موضوع فعال در دست بررسی است

 دهند.می

 را متوقف کنند؟ یریتوانند همه گ یم یبا چه سرعت COVID-19 یواکسن ها

مانند اثر  یموارد شووامل عوامل نیدارد. ا یبسووتگ یبه عوامل مختلف ریهمه گ یماریبر ب COVID-19 یواکسوون ها ریتأث

ش سن ها یبخ ساخت و تحودییسرعت تأ، واک سن به چند نفر تزریق . ستا آنها لی،  ست که واک عامل مهم دیگر این ا

 ؟میشود



 
 

 

موثر نخواهند  ٪100نیز   COVID-19 ی، واکسن هاگرید ی، مانند اکثر واکسن هاکنند یم ینیب شیدانشمندان   اکثر

ست تا اطم WHOبود.  سن ها نانیدر تالش ا صل کند که واک ستند دییتأ یحا  یم نی، بنابراشده تا حد ممکن موثر ه

 داشته باشند. ریهمه گ یماریب مهار را در ریتأث نیشتریتوانند ب
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