COVID-19 Vaccine
کمپین واکسن  Covid-19در جزیره پرنس ادوارد
حقایق را دریافت کنید

برنامه ایمن سازي  Covid-19در جزیره پرنس ادوارد در حال انجام است.

در یط ماه های آینده  ،همه افراد ساکن در جزیره پرنس ادوارد که یم خواهند علیه  Covid-19واکسینه شوند  ،امکان دریافت واکسن
را دارند.

 COVID-19چیست؟

ً
ی
عفون است که توسط ویروس جدید کرونا ایجاد یم شود و عمدتا در صورت رسفه  ،عطسه  ،آواز
 COVID-19یک بیماری
خواندن ،از راه صحبت کردن یا نفس کشیدن از فرد آلوده به دیگران منتقل یم شود .توجه به این نکته مهم است که افراد آلوده یم
توانند ویروس را ر
گستش دهند ر
حت اگر هیچ عالئیم نداشته باشند.

نحوه کار واکسن ها:

واکسن های  Covid-19به محافظت از بدن در برابر ویروس  Covid-19توسط کمک به بدن به ایجاد ر
آنت بادی ها عمل یم نماید ،
بنابر این بدن ما آماده مبارزه با ویروس خواهد بود.

واقعیت های سریع در باره واکسن :Covid-19
●

●
●
●
●
●

کلیه واکسن های  Covid-19پس از یک برریس کامل علیم توسط اداره بهداشت کانادا  Health Canadaتأیید شده
است.
جلوگتی از بیمار شدن یا ر
حت بدتر از آن از مرگ امن و موثر یم باشند .
همه واکسن های  Covid-19که تایید شده در
ر
نیم دهد.
واکسن های  COVID-19ت ر
غیتى در  DNAشما ي
از طریق واکسن ها نیم توانید به عفونت  Covid-19مبتال شوید.
واکسن های  Covid-19باعث ناباروری نیم شوند.
واکسن  Covid-19رایگان است.

پس از دریافت واکسن COVID-19

جانت شایع این واکسن خفیف بوده و مشابه آنچه پس از دریافت واکسن های دیگر (مانند واکسن آنفوالنزا) تجربه یم نمایید:
عوارض ی
• خستگی
● درد  ،قرمزی یا تورم در محل تزریق
•

درد عضالت

●

رسدرد

•

لرز

●

درد مفصل

•

حالت تهوع

●

تب

ر
همچنی بروز ر ی
ری
سالمت شما جدی نیستند.
چنی عوارض انتظار یم رود زیرا نشانه ای از تالش این واکسن برای
این نوع عوارض برای
تولید محافظت در بدن هستند .عالئم در یط چند روز خود به خود بر طرف یم شوند.

هنگامی که نوبت شما می رسد

برنامه واکسن به صورت مرحله ای اجرا یم شود .برای اینکه بدانید چه ی
زمان یم توانید برای ر ی
گرفی واکسن اقدام به درخواست وقت
نمایید  ،به این ویب سایت ر
الکتونییک مراجعه نماییدwww.princeedwardisland.ca/VaccineRollout :

اطالعات بیشتر در مورد واکسن :Covid-19

بیشت در مورد واکسن  19-COVIDکه در جزیره پرنس ادوارد تجویز یم شود به صورت آنالین در ر
ر
دستس است:
اطالعات
www.princeedwardisland.ca/COVIDVaccine.
More Information About COVID-19 Vaccines:
More information about the COVID-19 vaccines being administered on Prince Edward Island is available online at:

PrinceEdwardIsland.ca/COVIDVaccine

