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کوويد   درباره اطالعات پاييز    19-واکسيناسيون  برای    2022در 
 افرادی که به ويژه در معرض خطر هستند 

 کدام افراد به ویژه در معرض خطر هستند؟

 به بال  سال 65الف( افراد  

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

 1زير:

 فشار خون بال  •

 بيماری های قلبی عروقی  •

 ديابت  •

 بيماری های ريوی و تنفسی  •

 سرطان •

 بيماری ها و درمان هايی که سيستم ايمنی را تضعيف می کنند  •

 (BMI ≥ 35 kg/m2چاقی ) •

 نارسايی کليه  •

 کبدی سيروز  •

 21مبتال به تريزومی  به بال  سال  16ج( افراد 

 د( زنان باردار 

 

 "به ویژه در معرض خطر" به چه معناست؟ 

ابتالی شما به نوع حاد بيماری    ريسکپس از آلوده شدن به ويروس کرونا، 

زياد است. ايمنی ناشی از واکسيناسيون های قبلی می تواند کاهش   19-کوويد

می تواند عواقب بسيارجدی برای شما داشته باشد. به عنوان  19-يابد. کوويد

مثال، تنگی نفس شديد دراثر ذات الريه. در اينصورت به اکسيژن نياز داريد  

برويد. ممکن است مدت زيادی طول بکشد تا حال شما  و بايد به بيمارستان 

دوباره خوب شود.اگر سير بيماری بدتر شود، بايد در بخش مراقبت های  

ويژه تحت درمان قرار بگيريد. ممکن است نياز به تنفس مصنوعی داشته  

همچنين می تواند به اندام ها آسيب برساند و در بدترين    19-باشيد. کوويد

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

به مشکالت سالمتی طولنی مدت دچار شويد، مانند )بيماری های پس از  

فعاليت های شديد، خستگی يا مشکالت  ( تنگی نفس در طول 19-کوويد

 تمرکز.

 
 مشاهده کنيد: ليست دقيق بيماری ها را می توانيد در آدرس زير  1
 دسته بندی افراد به ويژه آسيب پذير   

 توصیه می شود؟  2022برای پاییز یادآوری  چرا واکسیناسیون 

ويروس   2022ر فضاهای داخلی، احتمالً از پاييز  به دليل افزايش تماس د

انتقال و  بين افراد منتقل می شود. بنابراين خطرو بيش از قبل کرونا دوباره 

در فصل زمستان دوباره بيشتر خواهد  19-بيماری ناشی از کوويد ابتال به  يا

 شد.  

ايجاد شده  شما در معرض خطر بالی ابتال به نوع حاد بيماری هستيد و ايمنی 

.  ميدهدخود را از دست  در شما زودتر  از واکسيناسيون های قبلی

اکسيناسيون حداقل به طور موقت ايمنی فردی شما را در برابر نوع حاد  و

بيماری و عوارض آن بال ميبرد. اگر واکسينه شويد، خطر عواقب طولنی  

 . (  نيز کاهش می يابد19-پس از کوويد  های  مدت احتمالی )بيماری

 

 انجام شود؟  یاد آوریچه زمانی باید واکسیناسیون 

ماه پس از آخرين   4  را ميتوان 2022در پاييز  ياد آوریواکسيناسيون 

ويروس کرونا   هشده ب ابتالی تاييد ماه پس از  4يا از  19واکسيناسيون کوويد  

 . دادانجام 

اين همچنين در مورد افرادی که به ويژه در معرض خطر هستند و قبالً  

دريافت کرده اند نيز صدق می کند. به اين ترتيب   را دوم  ياد آوریواکسن 

 . بيماری افزايش دهيد روند حادخود را در برابر ايمنی فردی می توانيد 

 

توان همزمان غيرفعال )مانند واکسن آنفولنزا( را می مادهها با ساير واکسن

 انجام داد.  ۱۹- قبل يا بعد از واکسيناسيون کوويد ، با

 

: آيا تب بال داريد؟ آيا بيمار هستيد و حال خوبی  لطفا توجه داشته باشيد

 نداريد؟ پس تاريخ واکسيناسيون را به تعويق بيندازيد. 

 ؟ کدام واکسن توصیه می شود

تطبيق داده  برای واکسيناسيون پاييزی، واکسيناسيون را ترجيحاً با يک واکسن  

(  يا با واکسن پروتئين   bivalenten )دو ظرفيتی mRNA شده

Novavax  چه از توصيه می کنيم. مهم نيست که  ، در صورت موجود بودن

 واکسنی برای واکسيناسيون های قبلی استفاده شده است. 

 

هستند می  19-، افرادی که به ويژه در معرض خطر ابتالی حاد به کوويد2022با واکسيناسيون يادآوری در پاييز •
 توانند حداقل به طور موقت ايمنی خود  در برابر روند حاد بيماری را بهبود بخشند.

 ويژه در معرض خطر هستند قويا توصيه می شود:برای همه افرادی که به  2022واکسيناسيون يادآوری در پاييز •
 سال 65افراد بالی ◦
 خاص سالبه بال با برخی بيماری های مزمن 16افراد از ◦
 21سال به بال  مبتال به تريزومی  16افراد از ◦
 زنان باردار◦

و همچنين برای زنان  1حتی برای افراد مسن و مبتاليان به بيماری های مزمن خاص، -است  مطمئن 19-واکسيناسيون کوويد•
 باردار.

 "19-عات مربوط به واکسيناسيون کوويد← بروشور "اطالبرای اطالعات بيشتر •

 أهم النقاط بإیجاز

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/ImpfungHerbst2022/informationen_covid19_herbst_2022_ar.pdf.download.pdf/(Arabisch)2022%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf
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www.foph-coronavirus.ch/vaccination   

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

تطبيق  های ( و هم واکسنتک ظرفيتی  monovalenten)های قبلی واکسن

در  ياد آوری( برای واکسيناسيون bivalenten )دو ظرفيتیبا نوع داده شده  

های تک  دهد که واکسنهای کنونی نشان میمناسب هستند. داده 2022پاييز 

بستری روند حاد بيماری و خوبی در برابر  ايمنیهمچنان  mRNAظرفيتی  

 کنند. میايجاد ،  اوميکرونانواع جديد    در مقابل شدن در بيمارستان، حتی

 

)نه واکسن پروتئين   mRNAمهم: افراد باردار و شيرده بايد با واکسن 

Novavax .واکسينه شوند ) 

 

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

  2022به همه افرادی که به ويژه در معرض خطر هستند و هنوز در پاييز  

ه فاصله چهار هفته ب  19-واکسينه نشده اند، توصيه می شود با دو دوز کوويد

 2. واکسينه شوند

 

 

 
 . Pfizer/BioNTechسال ترجيحاً با واکسن  30برای افراد زير  2

 چگونه می توانم بیشتر از این از خود محافظت کنم؟ 

اگر شما از آن دسته افرادی هستيد که به ويژه در معرض خطر هستيد، می  

توانيد اقدامات بيشتری را برای محافظت از خود در برابر ابتال به بيماری با 

ويروس کرونا انجام دهيد )مثالً در فضا های داخلی از ماسک استفاده کنيد(. 

→ وب  نما استفاده کنيد برای انجام اين کار، از اصول اوليه ما به عنوان راه

 »چگونه از خود محافظت کنيم«.سايت  

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

ق واکسن يادآوری برای تمام مراقبان و متخصصان مراقبت های  تزري

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

کماکان قادر به مراقبت از افراد در معرض خطر  و ارايه خدمات به آنان  

گروه ايمنی  رای اينواکسيناسيون يادآوری ديگر بيک باشند، توصيه ميشود.  

روند بيماری و   ايجاد ميکند ابتال به بيماریدر برابر  کوتاه مدتی رامحدود و 

از انتقال ويروس به افراد ديگر به سختی می توان    خفيف خواهد بود.

 جلوگيری کرد. 

 

 

 
 
 

 

 

  الموصى به مجاني بالنسبة لك. 19-لقاح كوفيد التكالیف:

استعلم عن أماكن التطعيم، سواء على موقع اإلنترنت أو من خالل خط المعلومات الخاص بالكانتون الذي تقيم  إمكانیات تلقي اللقاح:
 ((www.foph-coronavirus.ch/cantonsفيه 

 (:FOPH)بالمكتب التحادي للصحة  على موقع اإلنترنت الخاص 19-تجد مزيًدا من المعلومات حول لقاح كوفيد
 https://foph-coronavirus.ch/vaccination 

 أو في الصيدلية القريبة منك. أو استشر طبيبتك أو طبيبك.

  الروابط:
 FOPH (foph-coronavirus.ch) المكتب التحادي للصحة | ؟19-كيف يعمل لقاح كوفيد•

 (admin.ch) (FAQ)األسئلة الشائعة •

 

 مزیداً من المعلومات

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
https://foph-coronavirus.ch/vaccination
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/
https://foph-coronavirus.ch/vaccination/how-does-vaccination-work/
https://foph-coronavirus.ch/vaccination/how-does-vaccination-work/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html

