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 کدام افراد به ویژه در معرض خطر هستند؟ 

 به بال  سال  65الف( افراد  

های  مبتال به اشکال خاصی از بیماری به بال و سال   16ب( افراد 

 1مزمن زیر: 

 فشار خون بال •

 بیماری های قلبی عروقی  •

 دیابت •

 تنفسی بیماری های ریوی و  •

 سرطان  •

 بیماری ها و درمان هایی که سیستم ایمنی را تضعیف می کنند •

 ( BMI ≥ 35 kg/m2)چاقی  •

 نارسایی کلیه •

 سیروز کبدی  •

 21مبتال به تریزومی  به بال سال 16ج( افراد 

 د( زنان باردار 

 

 "به ویژه در معرض خطر" به چه معناست؟ 

ابتالی شما به نوع حاد    ریسکپس از آلوده شدن به ویروس کرونا، 

زیاد است. ایمنی ناشی از واکسیناسیون های قبلی   19-بیماری کووید

می تواند عواقب بسیارجدی برای شما   19-کووید می تواند کاهش یابد. 

داشته باشد. به عنوان مثال، تنگی نفس شدید دراثر ذات الریه. در  

اینصورت به اکسیژن نیاز دارید و باید به بیمارستان بروید. ممکن  

است مدت زیادی طول بکشد تا حال شما دوباره خوب شود.اگر سیر  

بیماری بدتر شود، باید در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار  

  19- بگیرید. ممکن است نیاز به تنفس مصنوعی داشته باشید. کووید

اندام ها آسیب برساند و در بدترین حالت ممکن  همچنین می تواند به 

است بر اثر آن بمیرید. پس از ابتال به نوع حاد آن ممکن است به  

مشکالت سالمتی طولنی مدت دچار شوید، مانند )بیماری های پس از  

( تنگی نفس در طول فعالیت های شدید، خستگی یا مشکالت  19-کووید

 تمرکز.

 
 لیست دقیق بیماری ها را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:  1
 آسیب پذیر دسته بندی افراد به ویژه   

 توصیه می شود؟  2022برای پاییز یادآوری  چرا واکسیناسیون 

  2022به دلیل افزایش تماس در فضاهای داخلی، احتمالً از پاییز 

بین افراد منتقل می شود. بنابراین و بیش از قبل ویروس کرونا دوباره  

در فصل زمستان   19- بیماری ناشی از کووید ابتال به  انتقال و یا خطر 

 دوباره بیشتر خواهد شد.  

شما در معرض خطر بالی ابتال به نوع حاد بیماری هستید و ایمنی  

خود را از دست   در شما زودتر   ایجاد شده از واکسیناسیون های قبلی

اکسیناسیون حداقل به طور موقت ایمنی فردی شما را در  و. میدهد

حاد بیماری و عوارض آن بال میبرد. اگر واکسینه شوید،  برابر نوع 

(   19- پس از کووید های  خطر عواقب طولنی مدت احتمالی )بیماری

 نیز کاهش می یابد. 

 

 انجام شود؟   یاد آوریچه زمانی باید واکسیناسیون 

ماه پس از آخرین  4 را میتوان  2022در پاییز  یاد آوریواکسیناسیون 

ویروس   ه شده ب  ابتالی تاییدماه پس از  4یا از   19واکسیناسیون کووید  

 . داد کرونا انجام 

این همچنین در مورد افرادی که به ویژه در معرض خطر هستند و  

دریافت کرده اند نیز صدق می کند. به   را  دوم یاد آوریقبالً واکسن 

بیماری   روند حاد خود را در برابر ایمنی فردی  این ترتیب می توانید 

 . افزایش دهید

 

توان  غیرفعال )مانند واکسن آنفولنزا( را می  مادهها با سایر واکسن 

 انجام داد.  ۱۹-قبل یا بعد از واکسیناسیون کووید  ،همزمان با

 

: آیا تب بال دارید؟ آیا بیمار هستید و حال خوبی  دلطفا توجه داشته باشی 

 ندارید؟ پس تاریخ واکسیناسیون را به تعویق بیندازید. 

 

 

 

 

 

 

 مهمترین نکات به اختصار

هستند می توانند حداقل به  19-ابتالی حاد به کووید، افرادی که به ویژه در معرض خطر 2022با واکسیناسیون یادآوری در پاییز •

 طور موقت ایمنی خود  در برابر روند حاد بیماری را بهبود بخشند.

 برای همه افرادی که به ویژه در معرض خطر هستند قویا توصیه می شود: 2022واکسیناسیون یادآوری در پاییز •

 سال 65افراد بالی ◦

 خاص با برخی بیماری های مزمنبه بال سال 16افراد از ◦

 21مبتال به تریزومی   به بال سال 16افراد از ◦

 زنان باردار◦

 برای زنان باردار. و همچنین 1،صهای مزمن خاحتی برای افراد مسن و مبتالیان به بیماری  -است  مطمئن 19-واکسیناسیون کووید•
 "19-کسیناسیون کوویداطالعات مربوط به وا"← بروشور برای اطالعات بیشتر •

 ۲۰۲۲ زییدر پا ۱۹-دیکوو ونیناسیاطالعات در باره واکس
 برای افرادی که به ویژه در معرض خطر هستند

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/ImpfungHerbst2022/informationen_covid19_herbst_2022_farsi.pdf.download.pdf/(Farsi)%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2.pdf
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 کدام واکسن توصیه می شود؟ 

یک واکسن  برای واکسیناسیون پاییزی، واکسیناسیون را ترجیحاً با 

یا با واکسن    (  bivalenten دو ظرفیتی) mRNA شده  تطبیق داده 

توصیه می کنیم. مهم   ، در صورت موجود بودن Novavaxتئین پرو

چه واکسنی برای واکسیناسیون های قبلی استفاده شده  از  نیست که 

 است. 

 

، هم  (Modernaیا  Pfizer/BioNTech) mRNAهای در مورد واکسن 

های  واکسنو هم  (تک ظرفیتی  monovalenten)های قبلی واکسن

برای واکسیناسیون  (bivalenten )دو ظرفیتی با نوع  داده شده  تطبیق

دهد های کنونی نشان می مناسب هستند. داده  2022در پاییز  یاد آوری 

خوبی در برابر   ایمنیهمچنان  mRNAهای تک ظرفیتی  که واکسن

انواع    در مقابل  بستری شدن در بیمارستان، حتیروند حاد بیماری و 

 کنند. می ایجاد ، اومیکرونجدید 

 

)نه واکسن پروتئین   mRNAمهم: افراد باردار و شیرده باید با واکسن 

Novavax  ) .واکسینه شوند 

 

 واکسینه نشده ام چه می شود؟  19-اگر هنوز در برابر کووید

به همه افرادی که به ویژه در معرض خطر هستند و هنوز در پاییز 

به   19-واکسینه نشده اند، توصیه می شود با دو دوز کووید 2022

 2. واکسینه شوند  فاصله چهار هفته

 
 . Pfizer/BioNTechسال ترجیحاً با واکسن  30برای افراد زیر  2

 این از خود محافظت کنم؟  بیشتر ازچگونه می توانم 

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به ویژه در معرض خطر  

هستید، می توانید اقدامات بیشتری را برای محافظت از خود در برابر  

با ویروس کرونا انجام دهید )مثالً در فضا های داخلی   ابتال به بیماری

از ماسک استفاده کنید(. برای انجام این کار، از اصول اولیه ما به  

»چگونه از خود محافظت  وب سایت →  عنوان راهنما استفاده کنید 

 کنیم«.

آسیب پذیر باید رعایت  به ویژه چه چیزی در مورد مراقبین افراد 

 شود؟ 

تزریق واکسن یادآوری برای تمام مراقبان و متخصصان مراقبت های  

بهداشتی که می خواهند تا حدودی خطر ابتال به بیماری را کاهش دهند  

تا کماکان قادر به مراقبت از افراد در معرض خطر  و ارایه خدمات  

رای  واکسیناسیون یادآوری دیگر ب یک به آنان باشند، توصیه میشود.  

  ابتال به بیماریدر برابر  کوتاه مدتی راگروه ایمنی محدود و  این

از انتقال ویروس به   روند بیماری خفیف خواهد بود.و  ایجاد میکند

 افراد دیگر به سختی می توان جلوگیری کرد. 

 

 
 
 

 

 

 توصیه شده برای شما رایگان است. 19-واکسن کووید هزینه ها:

مکان های   (http://www.foph-coronavirus.ch/cantons) خودسایت یا از طریق خط اطالعاتی در کانتون در وب های واکسیناسیون:گزینه

 دارای امکان واکسیناسیون را بیابید. 

 www.foph-coronavirus.ch/vaccination : بیابید  FOPH را می توانید در وب سایت 19-اطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون کووید

 داروخانه ها بپرسید.یا از دکتر خود و یا  

 لینک ها:

 FOPH (foph-coronavirus.ch)چگونه عمل می کند؟  19-واکسیناسیون کووید•

 (FAQ( )admin.ch)سوالت متداول •

 

 اطالعات بیشتر

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
http://www.foph-coronavirus.ch/vaccination
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/

