
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

اند، از اینکه به ما کمک کردید تا همه ما  ها نفری هستید که قبالً واکسن خود را تزریق کردهاگر شما یکی از میلیون

 کمک کردید،  19-بیمارستان در ارتباط با کوویدرا ایمن نگه دارید و در نرخ پایین مرگ و میر و بستری شدن در  

 . سپاسگزاریم

 

از مردم می  ما  به همین دلیل است که  امنیت خود و جوامع خود دارد.  خواهیم هر کسی در کرکلیز نقشی در حفظ 

است و شما واکسینه شوند. این کار رایگان و آسان    -مهمتر از همه    -ها پایبند باشند و  آزمایش بدهند، به دستورالعمل

 از خود و جامعه خود محافظت خواهید کرد. 

 

 نفر را واکسینه کرده است.  310000، برنامه واکسیناسیون در کرکلیز بیش از 2022 ماه جنوریاز 

نگرانی هایی دارند و ما سعی کرده ایم در این    19-ما همچنین می دانیم که برخی از مردم در مورد واکسن کووید

 افسانه ها بپردازیم. /جزوه به برخی از این نگرانی ها و اسطوره 
 

 

 واکسن ها حاوی هیچ گونه فرآورده حیوانی یا جنینی نیستند

 

 

وجود ندارد.   Pfizerیا    AstraZenecaهای  هیچ سلول جنینی یا محصول حیوانی در واکسن

این واکسن ها توسط رهبران مسلمان حالل تایید شده اند و رهبران مذاهب هندو و یهودی نیز 

 این واکسن ها را تایید کرده اند. 
 

 

 واکسن به صورت ایمن ساخته شد 
 

 

هایی از عوارض  اند و گزارشرا مصرف کرده  19-ها نفر در بریتانیا واکسن کوویدمیلیون

 های آلرژیک، بسیار نادر بوده است.جانبی جدی مانند واکنش

واکسن ها به طور کامل آزمایش شده اند تا مطمئن شوند که ایمن و موثر هستند. آنها توسط  

(، یک نهاد مستقل که از استانداردهای  MHRAسازمان تنظیم مقررات پزشکی و بهداشت )

المللی ایمنی پیروی می کند، تأیید شده اند، و آنها آزمایش های بالینی و بررسی های ایمنی   بین

 را مانند سایر داروهای دارای مجوز انجام داده اند. 
 

 

 

  



 

 این واکسن هیچ تاثیری بر باروری ندارد

 تأثیر بگذارند. متخصصان و دانشمندان پزشکی موافق هستند که امکان ندارد واکسن ها بر باروری 
 ذیالً دالئل آن است: 

 هیچ فرآیند علمی وجود ندارد که توسط آن واکسن ها بر باروری مردان یا زنان تأثیر بگذارند.  •

به بدن شما می آموزد که با بیماری مبارزه کند و برای این کار آنتی بادی تولید کند. آنها هیچ ماده    19-مانند همه واکسن ها، واکسن کووید •

 رند که بر باروری تأثیر بگذارد و این اجزا در عرض چند روز از بدن خارج می شوند. ای ندا

توصیه به زنان باردار یا کسانی که به دنبال باردار شدن هستند تنها زمانی که اطالعات کافی در دسترس است، یک روش   •
ها است )کمیته  مسئول ارزیابی ایمنی واکسن های بیشتری در دسترس است، نهاد مستقلی که  استاندارد است. اکنون که داده 

گوید که نیازی به تأخیر در بارداری  روزرسانی کرده است و می های خود را بهسازی(، توصیهمشترک واکسیناسیون و ایمن 
 پس از تزریق هر دو واکسن برای زنان وجود ندارد. 

 آنچه کارشناسان در مورد واکسن و باروری می گویند: 
هایوی   در    -کیت  ارشد    Calderdale & Huddersfield NHS Trustمامای 

 میگوید: 
هیچ شواهدی مبنی بر اینکه هیچ کدام از این واکسن ها بر باروری تأثیری داشته باشد، یا دلیلی وجود  "

نهاد  ندارد که نشان دهد این واکسن می تواند تأثیری داشته باشد. من همه کسانی را که واکسن به آنها پیش
ایمن است و بهترین محافظت را در برابر ویروس   می شود تشویق می کنم که از این پیشنهاد استفاده کنند. 

 "  به شما می دهد.

 انجمن باروری بریتانیا و انجمن دانشمندان باروری و بالینی:
باروری زنان  هر یک از واکسن ها می تواند بر  که     "مطلقاً هیچ مدرکی و هیچ دلیل نظری وجود ندارد 

 یا مردان تأثیر بگذارد." 
 

 

 

 اگر قبالً به کووید مبتال شده اید، همچنان باید واکسینه شوید 
 

ما نمی دانیم که چه مدت حفاظت پس از ابتال به کووید باقی می ماند، بنابراین استفاده از واکسن بسیار توصیه می شود. افراد آلوده به  

ماه محافظت می شوند، اما تحقیقات بیشتری الزم است. این افراد هنوز هم می توانند ویروس را به دیگران منتقل کووید احتماالً برای چند  

 هفته پس از ابتال به کووید صبر کنید.  4کنند. توصیه فعلی این است که قبل از تزریق واکسن، 
 

 مطمئن شوید که واکسن تقویت کننده )بوستر( خود را دریافت کرده اید  
 

 خود را دریافت کنید. دریافت واکسن بهترین راه برای ایمن ماندن است.   19-واکسن کووید  

به   توانید  می  خود  واکسن  دریافت  توانید    مطب برای  می  کنید،  مراجعه  واکسن  مخصوص 

 NHSپیدا کنید یا در سیستم رزرو ملی    NHSنزدیکترین کلینیک واکسن را در سایت یاب  

 قرار مالقات رزرو کنید.

 برای پیوندها و اطالعات بیشتر از وب سایت شورای کرکلیز دیدن کنید:
kirklees.gov.uk/covid19vaccinations 

 

برای اطالعات بیشتر در مورد برنامه واکسینساسیون کرکلیز و برای رزرو کردن وقت به  

مراجعه کنید یا در شماره   www.kirklees.gov.uk/covid19vaccinations وبسایت 

 شب همه هفت روز هفته زنگ بزنید.  11صبح الی   7از ساعت  199رایگان 

 

می  واکسن اگر  درباره  کوویدخواهید  آدرس  ۱۹-های  به  دولتی  سایت  وب  به  بدانید،   بیشتر 

http://bit .ly/govvaccineinfo مراجعه کنید 
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