
خودمراقبتی بعد از 
19واکسیناسیون کووید 

دکتر نسرین نیک پیما
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران



19رفتارهای خودمراقبتی در کووید 

19کوویدگیریهمهدرسالمتحفظوابتالازجلوگیریهدفباگیریتصمیمفرآیند،19–کوویددرخودمراقبتیرفتارهای
.است

.دارندمهمینقشبیماریبهابتالازپیشگیریدرخودمراقبتیرفتارهای
دهانوبینیپوشانندهماسکازاستفادهصابون،وآبباهادستشستشوییاوکردنضدعفونی:فردیحفاظتاقدامات•
افرادسایرازمترنیمویکحداقلیفاصلهرعایت:اجتماعیفاصله•
الکلیاکلرحاویمحصوالتازاستفادهبامحیطوسطوحخانه،بهداشتازاطمینانحصول:محیطکردنعفونیضد•

یوگاانجامیاوموسیقیبهدادنگوش:روانشناختیبهزیستی
متعادلوسالمغذاییرژیمیکومنظمبدنیفعالیتداشتن:سالمزندگیسبک•

باال،مواردبرعالوه
.تاسواکسیناسیونبیماریشدیدفرمبهابتالازپیشگیریو،19کوویدبیماریبهابتالازپیشگیریهایروشترینمهمازیکی
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واکسن چیست؟

داشتهراایمنیتمسیستحریکخاصیتولیبشودبیماریسببنتواندکهدهندمیتغییراتیرابیماریزاعاملدقیقبسیارهایروشباهاواکسن•
.باشد

دراگرتاندکایجادایمنیحافظهوکندآمادهراخودشتاشودمیدادهفرصتفردایمنیسیستمبهشود،میتجویزواکسنفردیبرایوقتی•
.بماندسالمهمچنانفردوبگیردراآنبیماریزاییوتکثیرجلویسرعتبهشدمواجهاصلیبیماریزایعاملباآینده

:19کوویدواکسنتولیدهایروش

.آنزاییبیماریقابلیتبردنبینازوکردنضعیفیاوآنکشتنیاکردنفعالغیرسپسو(ویروسیاباکتری)بیماریزاعاملتکثیر•

.بهپاتیتواکسنمثلشودمیایمنیسیستمتحریکسببکهارگانیسممیکروازبخشیکردنجدا•

مانند.)ژنتیکمهندسیهایروش(کنندمیاستفادهنظرموردمیکروارگانیسمازشیبخ(Vector)حاملبعنوانرابیماریزاغیرهایویروس•
پاستوکووکاسپوتنیک،وآسترازنکا

فایزرمانندویروسDNAازبخشیکردنجدا•
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معرفی انواع واکسن های مورد 
استفاده در ایران



سینوفارم/واکسن سینوواکس

.استشدهتولیدچینیشرکتیکتوسطکهاست19کوویدشدهغیرفعالویروسواکسناین•
.استشدهذکردرصد79واکسنایناثربخشی•
.استعضالنیتزریقبرایواکسنسیسینیم•
.استبازوخارجیفوقانیسومیکدردلتوئید،عضلهدرتزریقمحل•
.شودانجامروز28فاصلهبهواکسنتزریقنوبتدوبایدکافیایمنیایجادبرای•

.استیکساندومواولنوبتدرسینوفارمواکسننوع•
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سینوفارم/واکسن سینوواکس

سینوفارمواکسنجانبیعوارض
تزریقمحلدرد:شایعخیلیعوارض•
تزریقمحلخارشوتورمسفتی،قرمزی،واسهالسردرد،ضعف،احساسموقت،تب:شایععوارض•
ددرعضالنی،دردتزریق،ازغیرهایمحلدرخارشاستفراغ،وتهوعتزریق،محلدرجلدیراش:ناشایععوارض•

.گیجیوآلودگیخوابمفاصل،

:سینوفارمواکسندریافتمنعموارد
.دارندآندهندهتشکیلاجزاازیکهریاوواکسناینبهآلرژیسابقهکهاشخاصی•
.دارندشدیدمزمنبیماریهاییاوحساسیتیافزایشهایواکنشسابقهکهاشخاصی•

.دارندمصرفممنوعیتبهبودیزمانتاهستندتببدونیاباشدیدتامتوسطحادبیماریدچارکهاشخاصی•
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سینوفارم/واکسن سینوواکس

:سینوفارمواکسنمصرفدراحتیاطموارد
تزریقمحلخونریزیخطربدلیلخونپالکتهایکاهشیاوانعقادیاختالالتوجودصورتدر•
سیستماسخپاستممکنایمنیسیستممضعفداروهایکنندهدریافتافرادیاوایمنیسیستمضعفباافراددر•

میارددوجودپیشگیریروشهایسایربافردمحافظتامکاناگرشرایطدراین.یابدکاهشواکسنبهایمنی
.انداختتعویقبهداروهامصرفدورهتاپایانراواکسیناسیونتوان

.باشدکمترایمنیپاسخاستممکنگرچهشودمیتوصیهواکسیناسیونایمنی،سیستممزمنضعفباافراددر•
نظرحتماانداشتهدبارهگیلنبهابتالسابقهافرادیکهوپیشروندهعصبیبیماریهاییاونشدهکنترلصرعدرموارد•

.شودپرسشواکسندریافتازقبلمعالجپزشک
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(بهارات)واکسن کوواکسین 

.استهندساخت19کوویدشدهغیرفعالویروسواکسناین•
.استشدهذکردرصد81واکسنایناثربخشی•
.استعضالنیتزریقبرایواکسنسیسینیم•
.استبازوخارجیفوقانیسومیکدردلتوئید،عضلهدرتزریقمحل•
.شودانجامروز28فاصلهبهواکسنتزریقنوبتدوبایدکافیایمنیایجادبرای•
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(بهارات)واکسن کوواکسین 

بهاراتواکسنجانبیعوارض
تزریقمحلدردرد:موضعیعارضهشایعترین•
استفراغوتهوع،شکمدردبدن،کوفتگیودردتب،ضعف،سپسوسردرد:سیستمیکعارضهشایعترین•
تزریقمحلتورموسرفهسرما،احساستعریق،لرزش،گیجی،احساس:شایعکمترعوارض•

:بهاراتواکسندریافتمنعموارد
واکسناجزایازیکهربهحساسیت•
باردارهایخانم•
تبداریاوحادبیماریهایدر•
سال18زیراشخاص•

دهندهخونریزیبیماریهایوانعقادیاختالالتبهمبتالیان•
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آسترازنکا/واکسن آکسفورد

موردآدنوویروس.شودمیاستفادهکروناویروسSژنبرایوکتوربعنوانشامپانزهآدنوویروسازواکسن،ایندر•
.نداردرافردبدندرتکثیرقابلیتکهنحویبهاستژنتیکیشدهدستکاریاستفاده

.رسدمیدرصد80بهواکسناثربخشی•
.شودمیتزریقبازوفوقانیقستدرعضالنیتزریقصورتبهسیسینیمآسترازنکا،/آکسفوردواکسن•
.هستندیکساندقیقادومواولنوبتواکسنوشودمیتوصیههفته12فاصلهبهنوبتدودر•
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آسترازنکا/واکسن آکسفورد

آسترازنکا/آکسفوردواکسنجانبیعوارض
تزریقمحلخارشوگرمیدرد،مانندموضعیعوارض•
عمومیکسالتاحساس•
(سرگیجه)خستگیاحساس•
لرزوتب•
سردرد•
تهوع•
عضالتیامفاصلدرد•
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آسترازنکا/واکسن آکسفورد

آسترازنکا/آکسفوردواکسنجانبیعوارض
تزریقمحلخارشوگرمیدرد،مانندموضعیعوارض•
عمومیکسالتاحساس•
(سرگیجه)خستگیاحساس•
لرزوتب•
سردرد•
تهوع•
عضالتیامفاصلدرد•
یتیعلرابطهاستشدهگزارش(مغزیعروق)بدنوریدیسیستمدرخونلختهایجادعارضهبروزازنادریموارد•

.استنشدهاثباتهنوزواکسنباعارضهاین
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آسترازنکا/واکسن آکسفورد

آسترازنکاواکسنمصرفمنعموارد
همهشودمیتوصیهشدید،حساسیتبروزنظرازاحتیاطجهتبه)قبلیدوزبهحساسیتیواکنشسابقهوجود•

(بمانندواکسندریافتمرکزدردقیقه15حداقلشدهواکسینهافراد
.افتدتعویقبهبایدواکسندریافتدرجه38باالیتبوجودصورتدر•
.نیستواکسندریافتمنعخفیفبیماریهایوجود•
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واکسن اسپوتنیک

سطحدرآدنوویروسلذا.استشدهدادهقرارآدنوویروسژنومدرSگلیکوپروتئینتولیدژننوترکیبواکسن•
.شودمیایمنیسیستمتحریکباعثکهداردراژنآنتیاینخودش

.استدرصد91/6بیماریبهابتالعلیهواکسنایناثربخشی•
متفاوت(قرمز)5انسانیآدنوویروسدوم،نوبتو(آبی)26انسانیویروسآدنووکتوراول،نوبتهایواکسن•

.است
.استروز21واکسن،تزریقدومواولنوبتدوبینفاصله•

.شودمیتزریقبازوفوقانیعضلهدرعضالنیسی،سینیم•
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واکسن اسپوتنیک

اسپوتنیکواکسنجانبیعوارض

.شوندمیبرطرفروز3حدودطیدروبودهمتوسطوخفیفعمومادومیااولنوبتواکسنعوارض•
بینی،شآبریزواحتقاندرد،گلومفصلی،وعضالنیدردهایلرز،تب،)خفیفآنفلوانزایشبهحالتایجادعارضهشایعترین•

(سردردوناخوشیاحساسضعف،
تزریقمحلقرمزیوتورمودردمانند:موضعیعوارض•
شدهگزارشپسنکووگیجیبندرتوهستندایمنطقهلنفاویغددبزرگیواشتهاییبیتهوع،ازعبارتندشایعکمترعوارض•

.است
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واکسن اسپوتنیک

اسپوتنیکواکسنمصرفممنوعیتموارد
شیردهیوبارداریدورهدر•
میبهبودیوبعدهفته2حدودافراداین)تببدونیاباحادبیماریگونههروجودوشدیدحساسیتیهایواکنشسابقه•

.(نمایندمراجعهتوانند
.نداردمصرفمجوزسال18زیرافرادبرایواکسن•
تبتشنج،شدید،منتشرحساسیتیواکنشمانند)شدیدعارضهنوعهردچارواکسنایناولنوبتتزریقدنبالبهافرادیکه•

.دارندراواکسندومنوبتمصرفمنعاندشده(درجه40باالی
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واکسن پاستوکووک

کزازتوکسوئیدبهشدهکونژوگهنوترکیبواکسن•
.شودمیتزریقبازوفوقانیعضلهدرزیرجلدییاعضالتیسی،سینیم•
.شودمیتزریقروز28فاصلهبهنوبتدودر•
.باشدیدرصد90ازبیشاثربخشی•
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واکسن پاستوکووک

:پاستوکووکواکسنجانبیعوارض
تزریقمحلدردرد•
تزریقمحلدرپوستشدنقرمزگرما،احساس•
تزریقمحلسفتی•
بیحالی•

:مصرفمنعموارد
(هبودیبزمانتاتزریقانداختنتاخیربه)شدیدتامتوسطعفونتهریاودارتبهایبیماریبهمبتالافراد•
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واکسن پاستوکووک

:پاستوکووکواکسندراحتیاطموارد
ذشتهماه3طیکزازتوکسینحاویواکسنتزریقسابقهباافراد•
(آسمیحملهگذشتهماهسهدر)نشدهکنترلآسمدارایافراد•
عمرطولدرواکسنبهشدیدآلرژیواکنشسابقهدارایافراد•
واکسنتزریقازپیشماه1ایمنیسیستمکنندهتضعیفداروهایبادرمانسابقه•
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واکسن کوو ایران برکت

.است19کوویدشدهغیرفعالویروسواکسناین•
.استشدهذکردرصد91واکسنایناثربخشی•
.استعضالنیتزریقبرایواکسنسیسینیم•
.استبازوخارجیفوقانیسومیکدردلتوئید،عضلهدرتزریقمحل•
.شودانجامروز28فاصلهبهواکسنتزریقنوبتدوبایدکافیایمنیایجادبرای•

.استیکساندومواولنوبتدرواکسن،نوع•
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19مزایای تزریق واکسن کووید 



.کندمیکمکCOVID-19بهابتالازجلوگیریدرCOVID-19واکسیناسیون•

دراند،شدهتولیدحاضرحالدرکهCOVID-19هایواکسنکلیهکهاستشدهدادهنشانبالینیآزمایشاتدر•
.هستندموثروایمن19کوویدازپیشگیری

.کندمیپیشگیریبیماریشدیدنوعبهابتالازCOVID-19واکسنتزریق•
.شودمیایجادایمنیدوزی،یکودودوزیهایواکسندرواکسندومدوزتزریقازبعدهفتهدو•
واکسیناسیون.استطبیعیایمنیفوایدازبیشتربسیارCOVID-19ازناشیمرگوشدیدبیماریخطر•

COVID-19ندکمیکمکشمابهبیماریبهنیازبدون(بدنایمنیسیستم)بادیآنتیپاسخایجادبا.
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ک چه افرادی برای تزریق واکسن باید با پزش
مشورت کنند؟

افزیشخون،فشارشدیدافت).شدندشدیدآلرژیکهایواکنشدچارواکسن،اولدوزتزریقباکهافرادی•
(...بدنتمامقرمزییاکهیرشدید،استفراغوتهوعقلب،ضربان

.بزننداکسنوتوانندمیعالیمبهبودیوقرنطینهاتمامازبعدهستند،کروناقرنطینهیاابتالدورهدرکهافرادی•

.ندهستمبتالخودایمنیبیماریبهوکنندمیمصرفایمنیسیستمکنندهتضعیفداروهایکهافرادی•
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اکسندالیل ابتال به کرونا بعد از تزریق و

.استمتفاوتواکسنانواعاثربخشی:دریافتیواکسننوع•
یجادامصونیتواثربخشیدوم،دوزتزریقازبعدهفتهدو:واکسیناسیونازبعدشدهطیزمان•

.داردوجودماه6ازبعدایمنیاثرشدنکمامکانوشودمی
.گذارداثرهاواکسناثربخشیرویبرکه:ویروسیجهش•
فردایمنیسیستمسطحوژنتیک•

بایدهمواکسنتزریقازبعداند،نشدهواکسینهجمعیتدرصد70کهزمانیتادالیلهمینبه•
.دادانجامراخودمراقبتیرفتارهای
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خودمراقبتی قبل و بعد از تزریق 
واکسن



خود مراقبتی قبل از تزریق واکسن

توصیه.اکسنوتزریقزماندراحتمالیفشارخونافتیاسرگیجهعلتبه.باشیدناشتانبایدواکسیناسیونزمان•
میلبکسغذاینیزواکسنتزریقازقبلشبوشودمیلوعدهمیانیاصبحانهواکسیناسیون،ازقبلشودمی
.شود

نقشویکافخواب.کنیدرعایتراخواببهداشتوباشیدداشتهراحتیوخوبخوابواکسیناسیونازقبلشب•
.کندمیکمکبدناززایدمواددفعوآنتقویتوبدنایمنیسیستمسازیآمادهدرمهمی

مصرف.بپرهیزیدهمراهگوشیباکاریاوتلویزیونتماشایازخوابازقبلساعتیکحداقلشودمیتوصیه•
ساعتدوحدودخوابزمانوشاممصرفبین.باشدخوبخوابیکساززمینهتواندمیسبکوسادهغذاهای
.باشدفاصله
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ننکات تغذیه ای قبل و بعد از تزریق واکس

.واکسیناسیونحینفشارخونافتازپیشگیریبودن،هیدراتهبابدنبهترعملکرد:فراوانمایعاتوآب•
آبدارغذاهایودوغوخانگیشربتطبیعی،هایآبمیوهوآب
زمینی،بادامگردو،بادام،)مغزهاوآجیلماهی،سبزیجات،ها،میوهطبیعی،وتازهغذاهایمصرف:ضدالتهابغذاییمواد•

.زیتونروغنوکنجدروغنپیاز،وسیرچوبه،زردفلفل،دارچین،فلفلی،نعناعزنجبیل،مثلهاییچاشنی.(کنجدوپسته
2-4وهاسبزیگروهازواحد3-5روزانهمصرفایمنی،سیستمعملکردبهبودبرای:هامیوهوهاسبزیبیشترمصرف•

CویتامینوAویتامینسلنیم،روی،شاملهااکسیدانآنتیها،میوهگروهازواحد

طبیعیردعملکبراینیزسفیدگوشتبویژهگوشتانواعمرغ،تخمحبوبات،انواعشامل:پروتئینیغذاییمنابعمصرف•
خاصیتباهکهستندسلنیومورویمانندهاییمغذیریزحاویپروتئینیغذاییمنابع.شودمیتوصیهبدنایمنیسیستم
تامینمنابعازفر،فسوکلسیمتامینبرعالوهلبنیاتوشیر.کنندمیکمکبدنایمنیسیستمتقویتبهاکسیدانیآنتی

.باشندمینیزپروتئین

پزشکتجویزوDویتامینسطحاساسبر:Dویتامینمکمل•
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قبل و بعد از تزریق واکسن از چه غذاهایی 
باید پرهیز کرد؟

تضعیفموجبشیرینخیلیهاینوشیدنیوشورتنقالتوپرنمکوسنگینچرب،غذاهایفودها،فستمصرف•
.شودمیایمنیسیستم

التهابایجادوتحریکدلیلبهحیوانیهایچربیوهاروغنجامد،نیمهوجامدنباتیهایروغنمصرفاز•
.شودپرهیز
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راهکارهای تغذیه ای برای مقابله با برخی 
عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون

تب
.شودمیلونوشیدهفراوانمیزانبهآبدارغذاهایومایعات•
غالتن،ناحبوبات،،(جعفریاسفناج،)هاسبزی،(پرتقالکیی،طالبی،آلو،زردآلو،موز،)میوهحاویغذائیرژیم•

(پتاسیمازسرشارمنابع)زمینیسیبوفرنگیگوجهکدوحلوایی،هویج،ودارسبوس

لبنیات،وشیرجات،میوهوسبزبرگهایسبزیجملهازBگروههایویتامینحاویغذاییمنابعمصرف•
.شودمیتوصیهمغزهاوحبوباتدار،سبوسغالتمرغ،تخمزردهجگر،گوشت،
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راهکارهای تغذیه ای برای مقابله با برخی 
عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون

خستگیودردبدن
آفتابگردانتخمهگردو،ماهی،بویژهماهیمانند3امگاازغنیمنابعمصرف•
کاکائووختلشکالتزمینی،بادامحبوبات،وکاملغالتکدو،تخمهسبز،برگهایسبزیشاملمنیزیمغذاییمنابعمصرف•
روزدرفنجاندوحددرقهوه،وسبزچایسیاه،چایمانندکافئینحاویترکیباتمصرف•

لبنیاتوشیرومرغتخمگوشت،کامل،غالتشاملB12وB1،B6حاویغذاییمنابع•
بیمارانودیابتیکافراددرخونقندکنترلباعسلشربت•
غذاهابهسیاهدانهوزنجبیلودارچینافزودن•
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راهکارهای تغذیه ای برای مقابله با برخی 
عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون

استفراغوتهوع
استفراغوتهوعوجودزمانتاآشامیدنوخوردنازپرهیز•
کنیدمیلسیبآبگوشت،یامرغآبمانندرقیقمایعاتکمیتوانیدمیاستفراغ،توقفازپس•
.کنیدشروعراجامدغذاهایمصرفتوانیدمیاستفراغ،قطعازساعت8گذشتبا•
برشته،وتتسنانگوشت،رقیقعصارهموز،پخته،مرغشکر،بدونسیبکمپوت:باشدفیبرکموچربکمبو،بیبایدغذا•

ماستوشربتکراکر،شور،چوبزمینی،سیبسبزی،ومیوهآبانواعسفت،وپزآبمرغتخم
یخباهمراهشدهرقیقهایمیوهآبیازدهیخمیوههایتکهمصرف•
سنگینغذایمصرفازپرهیزوعده،هردرغذاحجمکاهشوغذاییهایوعدهتعدادافزایش•
نتندهایرایحهوبوهامعرضدرگرفتنقرارازاجتناب•
اتاقحرارتبادماهمیاسردترجیحاغذاهایمصرف•
لیمویانعناعطعمباهاییآبنباتازاستفاده•
بیشتراستراحت•
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راهکارهای تغذیه ای برای مقابله با برخی 
عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون

اسهال
شدهنرموخارپزبیاپزآبزمینیسیبپورهبرشته،وتستنانشکر،بدونسیبکمپوت/پختهسیبسفید،برنجرسیده،موز•
چربیکمیاچربیبدونمرغسوپ/مرغآبپروبیوتیک،ماستپز،بخاریاپزآبجوجه•
بدنآبیکمجبرانبرایروزطولدرآبویژهبهمایعاتمصرف:آب•

اشتهاییبی
حلواییکدووانبهلیموترش،انجیر،پرتقال،انار،،(پالودهبصورت)سیببرتاکیدباهاسبزیوهامیوه•
زنجبیللیموچای•
غذادرگلپروهاادویهازاستفاده•
پستهوبادامخاللبازردشلهیادارچین،کمیودانهسیاهبابرنجشیرسمنو،•
هامیوهبرگهومویزکشمش،ونخودخشک،توتبادام،پسته،گردو،فندق،شاملخشکبارومغزها•
غذایاسوپانواعبهبرنج،آردکردناضافه•
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خودمراقبتی پس از تزریق واکسن

میتفادهاسبتابلوکرداروهایازیاودارندحشراتنیشبهحساسیتیاوغذایییاداروییحساسیتکهافرادی•
.بمانندمحلدرواکسنتزریقازپسدقیقه30کنند،

باشدداشتهوجودعالیماستممکنواکسنتزریقازبعدساعت72تاحداکثر•
پزشکاببایدوباشدواکسنعارضهاستممکنشودایجادغیرطبیعیعالیماگرواکسنتزریقازپسروز28تا•

.شودمشورت
.کرداستفادهبرتبیاومسکنازتوانمیتبیادردبروزصورتدر•
.شودمیتوصیههالباسکردنکموبدننگهداشتنخنکتب،بروزصورتدر•
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خودمراقبتی پس از تزریق واکسن

.نشودانجامبدنیشدیدفعالیتواکسن،تزریقازبعدساعت24تا•
.نداردموردیکردنحمامواکسیناسیون،ازبعد•
.نداردواکسنباتداخلیواکسن،تزریقازبعدهامکملوهاویتامینانواعمصرف•
.ندارندداروقطعبهنیازواکسنتزریقازپسکنند،میمصرفآسپرینکهکسانی•
.ندارندداروطعقبهنیازواکسنتزریقازپسکردند،میمصرفبیوتیکآنتیواکسندریافتازقبلکهکسانی•
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خودمراقبتی پس از تزریق واکسن

:واکسنتزریقمحلدردردکاهشبرای
گرمکمپرسآنازبعدواولساعت24درسردکمپرسازاستفاده•
آرامیبهدستدادنحرکت•
گرفتندوش•
(پوستیعمیقهایالیهبهواکسنورود)تزریقمحلماساژعدم•
دستنگهداشتنحرکتبیازپیشگیری•

:تزریقمحلآبسه
عفونتازناشیمیتواندشود،تشدیدزمانگذشتباکهساعت24ازپسکروناواکسنتزریقمحلدرقرمزیوسوزشتداوم•

.باشدپوستیآبسهیاپوستی
.باشدتببدونیاتبباهمراهمیتواندوبوده(غیرعفونییاعفونی)مایعحاویکهتزریقمحلدرایضایعه:آبسه•
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خودمراقبتی پس از تزریق واکسن

:(VITTP)واکسنازناشیترومبوسیتوپنی/ترومبوز
یدباوکردشکوریدیوشریانیترومبوزبهتوانمیواکسن،تزریقازپسروز28-4ظرفزیربالینیازعالیمهریکبروزصورتدر
:نمودمراجعهپزشکبهفورا
سکتهیایمغزوریدیسینوسترومبوز)دوبینییادیدتاریتشنج،موضعی،(نورولوژیک)عصبیعالیممداوم،وشدیدسردرد•

(مغزی
(کرونریحادسندرومیاریهآمبولینشانه)سینهقفسهدردیانفستنگی•
(پورتوریدترومبوز)شکمدرد•
(انداموریدیترومبوزنشانه)اندامقرمزییاتورم•
(اندامحادایسکمینشانه)اندامسردییاکمرنگی•
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خودمراقبتی پس از تزریق واکسن

:استالزامیبهداشتیهایپروتکلرعایتادامهواکسندوزدوهرتزریقازبعد

جمعیتپرهایمکاندربویژهماسکازاستفاده•
متر1/5اندازهبهاجتماعیفاصلهرعایت•
شلوغهایمکاندرحضورازپرهیز•
هادستضدعفونیوشستشو•
(ناختیروانشبهزیستیبهداشتی،عاداتکنترلاسترس،مدیریتخواب،تحرک،تغذیه،)سالمزندگیسبک•
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چطور عالیم کرونا و عوارض ناشی از واکسن را
افتراق داد؟

:واکسنتزریقعوارضوکروناعالیماشتراکات
تبخستگی،حالی،بی•

:واکسنتزریقعوارضوکروناعالیمافتراقات
.نداردوجودواکسنتزریقازبعدکهداردوجودکمردردوبینیابریزشسرفه،گلودرد،:همچونعالیمیکرونادر•

برایبنابرایندارد،وجودعالیمبروزاحتمالتماسازبعدروز7-19،2کوویدبهمبتالفردباتماسصورتدر•
.شودتوجهمسالهاینبهواکسن،تزریق
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(Booster)دوز یادآور واکسن 

اعالمراماهه6زمانیبازهیککهمیرودبینازایمنیسیستمدرواکسناثربخشیزمانمرورباوتدریجبه•
وآمدهایینپبسیارکرونا،ضدویروسآنتیبادیهایسطحتدریجبهواکسندوزدوتزریقازبعدماهشش.کردهاند

.میگیردقرارکروناویروسبامجددعفونتمعرضدرفردو

قراراستفادهموردجامعه،افرادکلوویروسبامرتبمواجههدرکهافرادیوخطرپرافراددربوستردوز•
.میگیرد

مدتودندبودخیلکروناویروسبهمبتالیاندرماندردرمانی،-بهداشتیپرسنلاینکهبهتوجهباهمایران،در•
.گرفتندقراراولاولویتدرواکسنگذشته،دوزدوازطوالنی
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(Booster)دوز یادآور واکسن 

:دوزیادآورواکسنچگونهانتخابمیشود
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(ماه پس از دوز دوم6)دوز یادآور  دوز اول و دوم

سینوفارم،پاستوکووک،آسترازنکا سینوفارم،برکت،بهارات

پاستوکووک،آسترازنکا آسترازنکا،اسپوتنیک



دوز اضافه واکسن/دوز سوم

خوبیاییکارکهباشدواکسنیشده،تزریقواکسنیاکهمیشودتزریقزمانیکروناواکسنسومدوز/اضافهدوز•
برابردرایمنیواکسن،تزریقعلیرغموندهدواکسنبهرامناسبپاسخفردایمنیسیستمیاباشدنداشته
.نشودایجادویروس

ندهکنتضعیفداروییاودارندایمنیسیستمکنندهتضعیفهایبیماریکهافرادیوسال60باالیافراد•
بعدماه4مسودوزاند،کردهتزریقبهاراتیاوبرکتسینوفارم،واکسندوزدووکنندمیمصرفایمنیسیستم

.(باشدمیماه1فاصلهحداقل)شودانجامدومدوزتزریقاز

.استقبلیدفعاتدراستفادهموردواکسنهمانسوم،دوزدرانتخابیواکسننوع•
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سپاسگزارمشماتوجهاز
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