
 

 

ن تقویت   19-کنندۀ دو ظرفیتی کوویدواکسی 
 

ن  ن واکسی   های قبیل چیست؟  کننده دو ظرفیتی و تقویت  تفاوت بی 
ن دو ظرفیتر کووید ، واکسی  و بخش دوم   19-باشد: بخش اول آن برای ویروس اصیل کوویددارای دو بخش یم  19-غرض محافظت بهتر

 است.  برای نوع اومیکرون 
 

 باید تقویت 
ن
 کنندۀ دو ظرفیتی را دریافت کنم؟ چه زمان

ایط متفاوتر باشد.   ایطهای ذیل  گروپ هر گروپ ِستن ممکن دارای واجد شر ن دوزهفاصلۀ زماتن کوتاه  واجد شر  هستند:   ا تری بی 
o   به باال است  70افراد که سن شان از 
o   هستند به باال است و دارای نقص ایمتن متوسط ایل شدید    12افراد که سن شان از 
o   به باال است و ساکن مراکز مراقبت دراز مدت یا سالمندان هستند   12افراد که سن شان از 
o   به باال است و بویم هستند   55افراد که سن شان از 
o   سکوشیات  هستند  االصل نووا -به باال است و افریقات    50افراد که سن شان از 
o  های باردارخانم 

 برای توصیه 
ً
 با   https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccineهای جدید، لطفا

ً
را چک نمایید. اگر شما سوال دارید، لطفا

شام(   6صبح ایل   10شام و روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت   7صبح ایل  7جمعه از ساعت   ایل)دوشنبه  7772-797-833-1شمارۀ  
ن موجود یمبه تماس شوید.   ن تماس با این شماره، خدمات ترجمه نت     . باشد حی 

 
ن تقویت آیا خانم  ن باید واکسی  ده نی   کنندۀ دو ظرفیتی را دریافت نمایند؟ های باردار یا شی 

 توصیه یم 
ً
 های که قصد بارداری دارند، نماید تا خانم بیل. بخش صحت عامه شدیدا

ً
دهند،  باردار هستند و یا به طفل خود شت  یم فعال

ن کووید ایط فاصلۀ زماتن کوتاه طوری که در باال ذکر گردید، خانم را دریافت نمایند.   19-باید واکسی   تری هستند.  های باردار واجد شر
 

 به ویروس کرونا مبتال شده باشم، چه زمانن م 
ً
 افت نمایم؟ کنندۀ دو ظرفیتی را دریتوانم تقویت اگر من قبال

 بر این دارد که آیا شما سلسلۀ  
ی

ن این موضوع بستگ ن واکسی  ایط  نخستی   به بخش "واجد شر
ً
. لطفا های خود را دریافت کرده اید یا خت 

ن پس از بهبودی کووید   سایت مراجعه نمایید.  " در این ویب 19-بودن واکسی 
.https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine 

 
 نمایم؟ دریافت همزمان را 19-کووید کنندۀتقویت واکسین و انفلونزا واکسین توانممی آیا

توانند به طور راحتی واکسین انفلونزا را قبل، بعد و یا حتی همزمان با  سال و یا باالتر از آن است می   5بلی. افراد که سن شان  

سایت ذیل را چک  برای معلومات بیشتر، لطفاً ویب کننده دریافت نمایند. این امر ممکن برای اطفال کوچکتر تغییر کند. واکسین تقویت 

 نمایید: 

 4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE-https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI  

 

 را همزمان دریافت نمایند؟  19- ندۀ کوویدکنهای کودکان و تقویت توانند سایر واکسینآیا اطفال من می 

، با یک متخصص مراقبت صحی  19- های غیر کوویدبا واکسین  19-این امر با زمان بستگی دارد. برای تعیین زمان واکسین کووید

  مشوره کنید. 
ن کووید  چقدر مصؤن است؟  19- دریافت واکسی 

، عوارض جانتی موقتر شایع است.  ن  از چند ساعت ایل چند روز پس از واکسینه شدن  بعد از دریافت واکسی 
ً
این عوارض جانتی معموال

ن تزریق یم درد در یا احساس ، تورم و  شدن  کشد. عوارض جانتی رایج عبارت اند از قرمزیطول یم  شود،  قسمت بدن که واکسی 
، لرز، تب خفیف، ش دردی، در یم

ی
ی از قبیل خستگ دهای عضالت و مفاصل را داشته  باشند. یک شخص ممکن عوارض جانتی بیشتر

 باشد. باشد. این امر یک پاسخ طبییع بدن برای ایجاد معافیت یم 
     

ن احتمال بسیار اندیک وجود دارد تا یک فرد    شود، نشان دهد. که به نام انافیالکسیس یاد یم  حساسیت جدی  در مقابل واکسی 
ً
   معموال

ن بوقوع یم   این واقعه ن دلیل، کارمندان صیح از شما  . باشد یم افتد و قابل معالجه بعد از چند دقیقه پس از دریافت واکسی  به همی 
ن به مدت   دقیقه در مرکز صیح انتظار بکشید تا در صورت مواجه شدن با همچو   15خواهد خواست تا بعد از دریافت واکسی 

 روی لینک ذیل   های نادر بدن بتوانند بالفاصله به آن واکنش 
ً
، لطفا  نمایند. جهت معلومات بیشتر در رابطه به عوارض جانتی

ی
رسیدیک

 کلیک نمایید:  

https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine
https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI-4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE


 

 

 clinic-vaccine-19-covid-expect-what-https://www.nshealth.ca/coronavirus 
 

ن کووید  کنندۀ دو ظرفیتی را دریافت کنم؟ تقویت  باید را در کشور دیگری دریافت کرده باشم، آیا  19- اگر من واکسی 
ن تقویت بیل. قبل از این  ن شما در سیستم صیح نوواسکوشیا  که برای دریافت واکسی  ید، باید تمایم مدارک واکسی  کننده اپاینمنت بگت 
 اپدیت باشد.  

ن خویش شما یم     : ر والیت دارید، اپلود نمایید را که از دیگر کشور و یا دیگتوانید با استفاده از این لینک مدارک واکسی 
  https://vaccineentryservice.novascotia.ca/  .د تا در سیستم اپدیت شود   مدارک شما ممکن چندین هفته وقت بگت 

 
 را دریافت کنم؟ واکسیناسیون خویش رک توانم مدچگونه م 

یس داشته باشید:  شما یم  توانید به مدارک واکسیناسیون خویش با استفاده از این لینک دستر
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal   

 به یاد داشته باشید مدارک واکسیناسیون که شما از دیگر کشور دارید، به شکل اتومات در این سیستم نمایان نه یم 
ً
شود، مگر  لطفا
ن تذکر یافته است. این   که شما آنرا اپلود نمایید. این مسئله در سوال قبیل نت 
 

ن تقویت چگونه م   کنندۀ دو ظرفیتی را دریافت نمایم؟ توانم واکسی 
 

 که دست به کار شوید: قبل از این 

ن اپاینمنت به شکل آنالین، تاری    خ کارت صیح نوواسکوشیای شما باید مدار اعتبار باشد.  •  غرض گرفیر

 باشد. به تماس شوید. خدمات ترجمه موجود یم  1-833-797-7772نداشته باشید، با شماره تیلفون  اگر کارت صیح  •

ید، پس شما ممکن نیاز به ارایۀ مدرک   19-کنندۀ کوویدخواهید برای دریافت دوز اضافن و یا تقویت اگر یم  • اپاینمنت بگت 
ایط بودن را داشته باشید.  ن واجد شر درج   شما باید   19-های کووید این امر به این معتن است که تمایم مدارک قبیل واکسی 

سیستم صیح نوواسکوشیا شوند. برای اپلود نمودن مدارک دوزهای که شما در کشور و یا والیت دیگری دریافت کرده اید،  
  /https://vaccineentryservice.novascotia.caسایت مراجعه کنید: به این ویب 

 
ید؟ چگونه م   توانید اپاینمنت بگی 

 booking-flu-https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covidبه شکل آنالین در کلینیک:  •

  6صبح ایل  10شام، و روزهای شنبه و یکشنبه، از  7صبح ایل   7)از دوشنبه ایل جمعه، از  7772-797-833-1به شمارۀ   •
 شام( زنگ بزنید. 

o  ید )اگر به ترجمان نیاز داشته باشید، به شمار ید تا اپاینمنت بگت  خدمات ترجمه به بیشتر از ۀ فوق تماس بگت 
 لسان مختلف موجود است.(  125

o   ن تمایم سواالت مربوط به صحت را از شما خواهد وقتیکه به این شماره به تماس شدید، یگ از متخصصی 
 های شما در رابطه به واکسیناسیون پاسخ ارایه خواهد کرد. پرسیده و به نگراتن 

، به ویب  •  Project  -How to Book a Vaccine Appointmentسایت آیسنس مراجعه نمایید: برای معلومات بیشتر
Beacon 

 
 را پیدا کنید؟  in-Dropتوانید کلینیک چگونه م 

ن  • کنند.  ها هفته به هفته تغیت  یم های این کلینیک ها و زمان . مکان شوند فراهم یم  Drop-inهای مختلف  ها در کلینیک واکسی 
clinics-cinevac-in-https://www.nshealth.ca/drop 

ن نقش کلینیک دواخانه  •  clinics-vaccine-19-covid-https://pans.ns.ca/walkکنند: را بازی یم  in-Dropهای  ها نت 

، دواخانه  • ن ن ممکن رساله پس از دریافت واکسی  س  ( را که به لسان یها )بروشورها ها نت  های مختلف موجود اند، در دستر
یان خویش    قرار دهند.  مشتر

 

https://www.nshealth.ca/coronavirus-what-expect-covid-19-vaccine-clinic
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking
https://www.projectbeacon.ca/wp-content/uploads/2021/09/How-to-Book-a-Vaccine-Appointment-16-9.pdf
https://www.projectbeacon.ca/wp-content/uploads/2021/09/How-to-Book-a-Vaccine-Appointment-16-9.pdf
https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics
https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics

