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خبریاطالعیه   
 

 

ساله و   18عرضه واکسن یادآوری دوظرفیتی برای افراد  

 بزرگتر شروع خواهد شد 

 ها ارتباطات با رسانه  2022 سپتامبر 14

  21از  COVID-19قرارهای مالقات دریافت واکسن یادآوری دوظرفیتی 

سپتامبر آغاز   21سپتامبر قابل رزرو هستند و تزریق واکسن نیز از 

 گردد. می

مدرنا   COVID-19های جامع و مستقل علمی، واکسن دوظرفیتی سازمان بهداشت کانادا بعد از بررسی

 آلبرتا تأیید کرده است.  ساله و بزرگتر  18اهالی   وکس را بعنوان دوز یادآوری برایاسپایکس

تر سیستم ایمنی بدن شده و محافظت اضافی در برابر سویه باعث واکنش قوی COVID-19واکسن دوظرفیتی 

 کند. ایجاد می  SARS-CoV-2  ویروساومیکرون و سویه اصلی 

واجد شرایط دریافت واکسن دوظرفیتی   ،اندکرده آن دسته از اهالی آلبرتا که سری اول واکسن خود را دریافت 

 شده بین دوزها حداقل پنج ماه از تاریخ دریافت آخرین دوز یا ابتالی قبلی است. فاصله زمانی توصیه باشند.می 

تواند در نظر گرفته شود )بعنوان مثال برای افرادی که در معرض خطر تر سه ماه نیز میفاصله زمانی کوتاه 

تر میان دوزها واکنش ایمنی بهتری در برابر  ب وخیم بیماری هستند( اما فاصله زمانی طوالنیابتال به عواق

 تری داشته باشد. رود که ماندگاری طوالنیکند و انتظار میایجاد می  COVID-19عفونت 

 شرایط دریافت واکسن

داشته باشند واجد شرایط دریافت  ساله و بزرگتر آلبرتا که شرایط زیر را   18سپتامبر به بعد، ساکنان   21از 

 واکسن دوظرفیتی خواهند بود:

o اند، شامل ترکیبی از واکسن های های اولیه واکسن را دریافت کرده افرادی که هریک از سری

آسترازنکا، فایزر و مدرنا، و حداقل پنج ماه از آخرین دوز یا آخرین مرتبه ابتال به بیماری آنها گذشته  

 است. 
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o عداد دوز یادآوری دریافت کرده و حداقل پنج ماه از آخرین دوز یا آخرین مرتبه ابتال به  افرادی که هر ت

 بیماری آنها گذشته است. 

ساله آلبرتا   17تا   12در اواخر سپتامبر/اوایل اکتبر برای اهالی  COVID-19رود واکسن دوظرفیتی انتظار می

 نیز در دسترس قرار گیرد. 

ر واکسن یادآوری دوظرفیتی به همراه واکسن آنفوالنزا در اختیار ساکنان مراکز  اکتب  3عالوه بر این، از هفته 

 های جمعی سالمندان قرار خواهد گرفت. مراقبت

 گرفتن وقت واکسیناسیون

ارائه   AHSهای پزشکی محلی و تعدادی از مراکز برگزیده  کننده و کلینیکهای مشارکتها در داروخانهواکسن

یا با   alberta.ca/vaccineاز از طریق سامانه رزرواسیون واکسن آلبرتا در آدرس گرفتن وقت   خواهند شد.

تر حداقل سه ماهه بطور برای فواصل کوتاه  میسر خواهد بود. 811از طریق شماره  Health Linkتماس با 

 توان وقت گرفت. آنالین نمی

اگر داروخانه محلی خود را در سامانه  ها امکان مراجعه بدون وقت قبلی نیز دارند.ی از داروخانهبرخ

کنید، مستقیماً با آنها تماس گرفته یا برای یافتن یک داروخانه در نزدیکی خود به  رزرواسیون پیدا نمی

bluecross.ca  .مراجعه نمائید 

های پرستاری یا  توانند از طریق ایستگاه کنند میافرادی که در مناطق اختصاصی اقوام فرست نیشن زندگی می 

 اختصاصی خود به دوزها دسترسی داشته باشند. واحدهای بهداشت عمومی در مناطق 

 اطالعات مربوطه 

 شدهو اطالعات ثبت COVID-19های واکسن •

 در مورد رزرو واکسن AHSاطالعات  •
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