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  ساله11تا  5های یادآور به کودکان توسعه واکسن

 ها ارتباطات با رسانه  2022آگوست  26

سازی و کمیته مشورتی  بر اساس پیشنهادات کمیته ملی مشورتی ایمن
های یادآور  توانند به زودی رزرو واکسنآلبرتا، اهالی آلبرتا می سازیایمن

COVID-19    ساله آغاز کنند.  11را برای کودکان پنج تا 

 آگوست ارائه خواهد شد. 31شوند و دوزهای یادآور از تاریخ آگوست شروع می 29رزروها از تاریخ 

  19ساله را در  11تا  5رای دوز یادآور جهت کودکان اداره بهداشت کانادا استفاده از واکسن فایزر )کومیرناتی( ب

دارای مجوز دوز یادآور برای این گروه سنی در کانادا  COVID-19این اولین واکسن  آگوست تایید کرده است.

اند، بنابراین تایی بودهاست. کودکان دارای نقص سیستم ایمنی تا پیش از این واجد شرایط یک سری نخستین دوز سه

 شود. آور برای آنها دوز چهارم محسوب میدوز یاد

گیری در مورد واکسن در پی کسب  شود که برای آگاهی بیشتر پیش از تصمیماز والدین و سرپرستان درخواست می

دهنده  سازی فرزندان خود خطرات و مزایای آن را با ارائهاطالعات معتبر و مبتنی بر واقعیت باشند و قبل از ایمن

 رمانی خود در میان بگذارند.خدمات بهداشتی د

 ساله  11برای کودکان پنج تا  COVID-19رزرو نوبت واکسن 

یا با تماس با   alberta.ca/vaccine نوبت دوز یادآور را باید از طریق سامانه رزرواسیون واکسن آلبرتا در آدرس

Health Link  کنندگان بدون نوبت  توانند به مراجعهها میبعضی از داروخانه رزرو کرد. 811از طریق شماره

 قبلی خدمات ارائه کنند. 

های بهداشتی یا  توانند از طریق کلینیککنند مینیشن زندگی می ساله که در جوامع اقوام فرست 11کودکان پنج تا 

 های پرستاری دوز یادآور را دریافت کنند. ایستگاه
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 نکات کلیدی کوتاه

اثربخشی واکسن سری نخستین در برابر بیماری همراه با عالئم سویه   در این گروه سنی تخمین •

تخمین اثربخشی واکسن در برابر بیماری حاد منجر به بستری   درصد است. 50تا  30اومیکرون بین 

 است.  68تا  41شدن که ناشی از اومیکرون باشد بین

ساله  11یک دوز یادآور کومیرناتی در کودکان پنج تا  دهند کههای مطالعات بالینی نشان مییافته •

اند را به طور های محافظ کسانی که آن را دریافت کرده بادیآوری خوبی داشته و سطح آنتیتاب

عواض جانبی به طور عمومی خفیف تا متوسط بوده و در عرض چند   گیری افزایش داده است.چشم 

 اند. روز برطرف شده 

  رتا:تا به امروز در آلب •

o 51  ساله آلبرتا حداقل یک دوز از واکسن  11درصد از کودکان پنج تاCOVID-19  را دریافت

 اند. کرده

o  آمار و ارقامCOVID-19 به صورت آنالین مشاهده کردتوان آلبرتا را می.  

 اطالعات مربوطه 

 شده و اطالعات ثبت COVID-19های واکسن •

 در مورد رزرو واکسن AHSاطالعات  •

 

 

 
 

 

https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17295.aspx&data=05|01|Amandeep.Sidhu@gov.ab.ca|545d3f979b8c43b48fb108da87847a70|2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b|0|0|637971300297760190|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=1r3b8ZNabdmve79CqG2qowFRpJI1TeM09MydnUz6+Tk=&reserved=0

