
ونیسناسواکی ۀتطبیق برنام  افزایش فشار بر  
 

 وزارت دفاع. حکومت از است ضرورت عاجلیک  کرونا  تزریق دوز های تقویتی واکسین 

همکاری  ،با شاروالی هایی که در واکسیناسیون نیاز به کمک دارند  اخواهش نموده است ت

کمک   نیز برای شاروالی ها آسانتر میشود که در صورت ضرورت از دواخانه ها نمایند.

. دریافت کنند  

 

سال   ۴۵همه افراد باالتر از سن  راین بیواکس  دوز تقویتی میگوید: هدف ما تطبیق گار ستوره نخست وزیر، یوناس 

ۀ خیلی  از وسایل مختلف استفاده میکنیم. شاروالی ها وظیفبرای رسیدن به هدف مذکور ما  ماه جنوری میباشد.  ۀنیم الی

با   که درا ایجاد نمای ییتیم ها تا دهمیخوا وزارت دفاع. حکومت از قرار دارند زیاد تحت فشاراما  اشتهمهم را بدوش د

، داکتران دندان، کارمندان خدمات صحی  سازمان های خیریهند. واکسیناسیون کمک نمای تطبیق در شاروالی ها 

تیم ها همکاری نمایند. مؤسسات و کارمندان  صحی شفاخانه ها میتوانند در این  

 

گوید: واکسیناسیون زنده گی را نجات میدهد. اشخاصی که  ، میگویل شیرکولوزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی، ان

که   هستندهم افراد مسن اند و یا  اً کسانی هستند که واکسین را دریافت نکرده، عمدتبستر میشونداکنون در شفاخانه ها 

پذیرند.باید واکسین تقویتی را ب ۀ این است که مردمدهند اند. این نشان کردهدریافت   را فقط دو دوز واکسین  

محافظت میکند.  نیز در برابر اومیکرون و نمودهجلوگیری انتظار میرود که دوز تقویتی واکسین از بیماری جدی   

 

در   ۱۹-مصاب شدن به کووید لیلد  به سال که ۶۴-۱۸سال، اشخاص   ۶۵سن  زتر ابسیار مهم است که اشخاص باال 

واکسین شوند. دوز تقویتی واکسین برای کارمندان  نیز معرض خطر مریضی جدی قرار دارند و کارمندان امور صحی 

ا از آنها و مریضان آنها محافظت شود. حکومت از شاروالی ها میخواهد که بعد از تطبیق ت تامور صحی مهم اس

سال بلند   ۴۵، به کارمندان مکاتب و کودکستان ها که سن شان از  گروه های خطر ۶۵واکسین به افراد باالتر از سن 

.را تزریق نمایندواکسین  ،باشد  

 

این  به اساس   که ستآماده گی خود را برای تطبیق واکسیناسیون اعالم نموده اگوید: دواخانه ها وزیر صحت عامه می

آسانتر میشود.  اکنون شاروالی ها میتوانند در تطبیق واکسیناسیون   میان شاروالی ها و دواخانه ها همکاری جدید ۀموافق

االتر  ه و بسال ۴۵ شخاص. بر عالوۀ فاصله معیین بین دوز دوم و دوز تقویتی برای اکمک دریافت کننداز دواخانه ها 

و مراقبتی به چهار و نیم  کارمندان امور صحی رایب چنان هم جدی قرار دارند و یکه در معرض خطر مریض از آن 

  اارسال میکند ت واکسین های اضافی برای شاروالی ها  قبل از کریسمسامه انستیتوت صحت ع. داده می شودماه کاهش 

که چهارو نیم ماه قبل دوز دوم را دریافت کرده اند، با دوز تقویتی واکسین  ه و باالتر از آنسال ۴۵  آنها بتوانند که افراد

 کنند. 

 



یک  کارمندان امور صحی  همیخواهم به اهمیت تزریق دوز تقویتی ب منگویل شیرکول میگوید: وزیر صحت عامه، ان

اً  است. ضمن مهم نیز والی ها و خدمات صحی ویژهخدمات صحی شارن کارمندا  کنم. این امر در مورد أکیدت بار دیگر

. شاروالی کنندمن از آنعده اشخاصی که دوز اول و دوم واکسین را دریافت نکرده اند خواهش میکنم تا خود را واکسین 

دارای اهمیت  اومیکرونگسترش  با ۀ مذکوروظیف و  ها در تطبیق برنامۀ واکسیناسیون وظیفۀ مهم را انجام می دهند

. بیشتر شده است  

 


