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سال یک دوز اضافی واکسین کرونا را پیشنهاد می کند.  ۱۸حکومت به همه افراد باالی سن   

 

سال آغاز نموده است.  ۶۵تزریق دوز اضافی واکسین کرونا را به افراد باال تر از سن  شاروالی ها در حال حاضر

، شش ماه بعد از تزریق دوز دوم واکسین  سال ۶۴و   ۱۸حکومت در نظر دارد که در سال آینده به همه افراد بین 

.گردد طبیقتدوز اضافی واکسین کرونا  کرونا،  

 

. این ندظت می که طور خوب محافما را در مقابل کرونا ب گوید: واکسیناسیوننخست وزیر یوناس گار ستوره می 

کار  نیم توا کرونا می  جلوگیری از گسترش عفونتبرای  .تشجود خواهد داو میان ما در عفونت برای چندین سال آینده

  یارزیابی هاضرورت داریم. حکومت ه واکسین ب، اما در عین حال برای محافظت بهتر انجام دهیم  ی راهای زیاد

ئه برای تمام بزرگساالن دوز اضافی واکسین کرونا ارا ی خواهد کهو م ر نظر گرفتهرا دانستیتوت صحت عامه 

 گردد.  

 

و فشار باالی خدمات صحی بسیار زیاد است. افزایش   اکنون عفونت در چندین مناطق کشور در حال افزایش است

در    ٪۱۰۰جدی کرونا را افزایش می دهد. واکسین کرونا  عفونت در جامعه خطر مبتال شدن افراد بیشتر به بیماری

کمتر می باشد.سال کهن آن در افراد  مؤثریتمحافظت نمیکند و  کرونا بیماری مقابل  

 

باعث   : تزریق دوز اضافی واکسین کرونا می تواندگوید، وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می انگویلد شیرکول

داریم. بنا  ربه مطالعات بیشت یازن ، اما در این موردمی کند انتفال عفونت کمک از در جلوگیری گردد ومحافطت بهتر 

بر این، ما از انستیتوت صحت عامه خواهش نموده ایم تا در مورد فواید و خطرات تزریق دوز اضافی واکسین کرونا 

را انجام دهند.بیشتر ارزیابی های   

فی  وز اضازمان تزریق ددر مورد  .اشدجدید می بشامل ارزیابی های وضعیت عفونت، بار بیماری و مطالعات 

. کردآماده خواهد  یک رهنمود را انستیتوت صحت عامه  سال، ۶۴ی ال ۱۸واکسین کرونا برای افراد بین   

دوز سوم واکسین و  می باشند، بدن ضعیف دفاعی ستمسی آنعده افرادی که دارای  که برایتصمیم اتخاذ گردیده بود  قبالا 

 گردد. تطبیق ( oppfriskendedoseسال و کارمندان امور صحی دوز اضافی واکسین ) ۶۵برای افراد باالی سن 

گذشته است. قبل از این که شاروالی ها دوز  شش ماه ن سال ۶۴الی  ۱۸واکسین برای افراد  هنوز از تزریق دوز دوم تا

 ل واکسین تزریق شود:گروهای ذیبرای  یدنخست با، دپیشنهاد کنواکسین را برای این گروه اضافی 

 باشندیافت نکرده ررا د   دوم و دوز اولافرادی که  -

 اشد ب ضعیف دن شانب دوز سوم برای افرادی که سیستم دفاعی -

 سال و باالتر از آن  ۶۵دوز اضافی برای افراد باالی سن  -



 واکسین برای کارمندان صحی تزریق   -

 

 گردد.تطبیق   نیز فلونزاعالوه براین باید واکسیناسیون ان 

 


