
 افزایش فاصلھ زمانی بین ُدوِز اول و دوم واکسن

سال، فاصلھ ی زمانی   65بھ توصیھ ی انستیتوت ملی صحت عامھ، برای تمام گروه ھای سنی زیر

و ُمدرنا   BioNTechبیونتیک    - Pfizer( فایزر mRNA-بین ُدوِز اول و دوم از واکسن ھای نوع

Moderna افزایش می یابد. این امر فقط اشخاصی کھ بیماریھای زمینھ ای ندارند را  ھفتھ  12) تا

  18) بھ اشخاص بین سن FHIشامل می شود. طبق برآوردھای موقتی انستیتوت ملی صحت عامھ (

سال می توان تا پنچ ھفتھ زودتر از آنچھ درسناریوی واقعگرایانھ واکسیناسیون انتظارمی   44تا 

 رفت، واکسن ارایھ کرد.  

این توصیھ ازشروع روزدوشنبھ سوم ماه ِمی بھ اجرا در می آید و کسانی کھ قبل از این تاریخ واکسن  

زده اند را شامل نمی شود. این بدین معناست کھ اشخاصی کھ ُدوِزاول واکسن را زده اند و وقت برای  

لھ شش ھفتھ می  ُدوِزدوم دریافت کرده اند، نوبت خود را حفظ خواھند کرد. در حال حاضر این فاص

 باشد.  

Bent Høie  انستیتوت ملی   وزیر صحت و مراقبت عامھ می گوید:" ما امروزاین توصیھ را از

صحت عامھ دریافت کردیم وتصمیم گرفتیم کھ آن را اجرا کنیم. وقتی ما این فاصلھ را افزایش می  

جلوگیری از مریض شدن  دھیم، تعداد بسیار زیادتری از مردم زودتر واکسن می شوند. این امرھم بھ  

 شدید و مرگ، و ھم بھ کاھش سطح سرایت عفونت درجامعھ کمک خواھد کرد." 

نشان می دھد کھ    mRNA-دانش وآموختھ ھای اخیر درمورد اثِر پس ازواکسیناسیون با واکسن نوع

ھ  فقط تفاوت بسیارکمی درمیزان سطح آنتی بادی (پادتن) از شش تا دوازده ھفتھ وجود دارد. درنتیج

 ھفتھ ی پس از اولین ُدوز ایجاد می کنند.  12این واکسن ھا محافظت خوبی را در

Høie    تأکید می کند کھ:" مھم است کھ ھمھ ُدوِزدوم واکسن را در وقت معین آن بزنند کھ بطور کامل

 واکسینھ شوند."  

ن را تا پنچ  ) نشان می دھد کھ اولین ُدوِز واکس FHIبرآوردھای موقتی انستیتوت ملی صحت عامھ ( 

سال   44تا   18ھفتھ زودتر از آنچھ پیش بینی ھای واقعی نشان می دھد، می توان بھ اشخاِص بین سن 

 اگوست).   23-29( 34ماه جوالی) بھ جای ھفتھ  19-25( 29ارایھ کرد. یعنی ھفتھ ی 

نیکا  در دھم ماه ِمی از واکسن ھای آستراز   Vorlandاگر پس ازارائھ ی گزارش کمیتھ ی داکتر 

)AstraZeneca) و جانسن (Janssen  درناروی استفاده شود، این می تواند اھمیت بیشتری برای (

 تسریع روند واکسیناسیون داشتھ باشد.   



 

 

 


