
 
 

سن کرونا دیگویم زریفاشرکت  صد  شیشرکت در ب نیا یواک کرده  یریشگیکرونا پ روسیاز انتقال واز نود در

 ساخته است. کتنوایشرکت ب یرا با همکار یشیواکسن آزما نیا زریاست. فا

 ن،یآرژانت ل،یآلمان، برز کا،یآمر ا،ینفر در شش کشور دن ۴۳۵۰۰به  زریواکسن فا ،ینیبال ییمرحله سوم کارآزما در

 شده است. قیدر دو نوبت به فاصله سه هفته تزر یجنوب یقایو آفر هیترک

صون دیگویم زریفا صد موارد م روز بعد از نوبت اول  ۲۸نوبت دوم و  قیبه کرونا هفت روز بعد از تزر تیدر نود در

 حاصل شده است.

ضه جانب گونهچیه ینیبال ییمرحله کارآزما نیگفت در آخر نیهمچن ییکایشرکت آمر نیا شاهده  یجد یعار م

 نشده است.

 داوطلب اول بوده که به کرونا مبتال بودند. ۹۴واکسن در  ریبر اساس تاث جینتا نیا

شت:  یاهیانیدر ب زریفا رعاملیآلبرت بورال مد سوم کارآزما جینتا نیاول"نو سن  ینیبال ییاز مرحله  شان می واک ن

 "کند. یریشگیواکسن ما قادر است از کرونا پ کهدهد 

 "را به آن دارد. ازین نیشتریب ایکه دن یآن هم در زمان"واکسن دانست  دیدر تول "ینقطه عطف"را  جینتا نیا او

 کنندهدلگرمرا  یشیواکسن آزما نیا هیاول تیخبر موفق یسازمان بهداشت جهان سیرئ سوسیآدانوم گبره تدروس

ست شمندان و د شت براخواند و به تمام دان ستاد. او نو  یجهان یریگهمه نیدادن به ا انیپا یاندرکاران درود فر

 بوده است. سابقهیب یعلم یو همکار ینوآورشاهد  ایدن

ضطرار شرکت فایزر و بیوان تک صدور مجوز ا ست  صد دارند درخوا  نیاز ا یالدیماه م نیکنند که تا آخر ا یق

 واکسن استفاده شود.

سن د نیا بجز سن، چند واک سوم و نها گریواک ستند اما ا ینیبال ییکارآزما ییهم در مرحله  سن نیاول نیه  یواک

 داشته است. یجینتا نیاست که چن

 یهابه مراقبت ای شوندیم یبستر مارستانیکه در ب یبه کرونا، کسان انیشمار مبتال ایدن یاز کشورها یاریبس در

 است. شیسرعت رو به افزاه ب کنندیم دایپ ازین ژهیو

مار نا در دن آ به کرو هزار نفر هم  ۲۶۰و  ونیلیم کیاز  شیو ب شوووودیم کینفر نزد ونیلیم ۵۱به  ایابتال 

 دیگویم زریفا .شودیم یکرونا تلق یجهان یریگدادن به همه انیپا یراه برا نیتراند. واکسن موثر، مهمباختهجان



 
 

ساس برآوردها، تا پا سال  ونیلیپنجاه م ۲۰۲۰سال  انیبر ا  ایدُز واکسن را در تمام دن اردیلیم ۱/۳تا  ۲۰۲۱و در 

 عرضه خواهد کرد.

واکسوون را عرضووه کند وجود دارد از جمله  زانیم نیا تواندیچگونه م زریفا نکهیدرباره ا ییهاحال سوووال نیا با

 شود. ینگهدار گرادیهشتاد درجه سانت یمنف دمایدر  دیواکسن با نیا نکهیا
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