
  ۱۷و  ۱۶ بین جوانان هعرضه واکسین کرونا بطرح 

 سال
 

  ۱۶سال، برای نو جوانان   ۱۸  تر ازدارد که بعد از واکسیناسیون کامل افراد باال پالن حکومت

تصمیم نهایی در ماه سپتامبر اتخاذ  در این مورد . کند تزریق نیز واکسین کرونا را   سال ۱۷و 

 خواهد شد. 

 

  تر ازتوصیه می کند که بعد از واکسیناسیون کامل افراد باال موجودبه اساس معلومات  انستیتوت صحت عامه ناروی

ما در آینده تجارب و معلومات بیشتری را از کشور نیز واکسین کرونا عرضه شود.  سال ۱۷و   ۱۶سال، به افراد   ۱۸

می کنند.  تزریقکه برای نوجوانان واکسین را  خواهیم کرددریافت های   

 

  که قبل از تطبیق واکسین برای افراد زیر گوید: ما می خواهیم ، بنت هویه، می مراقبتیوزیر صحت عامه و خدمات 

. کسب کنیم  بیشتر معلومات و تجاربتا حد امکان  ؤثریت و عوارض جانبی واکسین در مورد مدر ناروی، سال  ۱۸

انستیتوت صحت   جدید های الی ارزیابی سال  ۱۷و  ۱۶  افراددر مورد تطبیق واکسیناسیون برای  تصمیم نهاییبنابراین 

. فتدبه تعویق می ا ،عامه در ماه سپتامبر  

 

می باشند   گیدر حال آماده  برای تمدید برنامه واکسیناسیونشاروالی ها   

  می باشد. واکسین کرونا به افرادگتر از آنها و بزر( ۲۰۰۳)متولد سال  لسا  ۱۸برنامه فعلی واکسیناسیون شامل افراد  

زیابی های جدید در  بعد از ار اگر .گرددارائه می نیز  قرار دارند جدیکه در معرض بیماری های  سال ۱۸و  ۱۲بین 

نیز شامل  سال  ۱۷و   ۱۶خود را حفط کند، با احتمال زیاد جوانان   های توصیه هانستیتوت صحت عام پتامبر،ماه س

.خواهند شدبرنامه واکسیناسیون   

 

در ماه اکتوبر تطبیق خواهد شد.  گروهانستیتوت صحت عامه، واکسیناسیون این  آخر پیشبینی به اساس  

 

برنامه  رد  را سال  ۱۷و   ۱۶جوانان   در خزان که  سازیمما می خواهیم شاروالی ها را آماده بنت هویه می گوید: 

بعد از   دارد و به وقت بیشترنیاز  شاروالی ها گروهبرای برنامه ریزی واکسیناسیون این سازند.  شامل واکسیناسیون

د.غاز نمایگروه را آواکسیناسیون این  ،سال۱۸ تطبیق واکسین برای افراد باالتر از  

 

 ئید شده است.تا فایزر برای این گروه mRNAواکسین  زریقت  تنها اکنون

 

 

 

 



روزمره  عادی گییک زنده   

همچنین به بیماری های جدی قرار ندارند.  مبتال شدندر معرض خطر  ۱۹-کووید مبتال شدن به با سال ۱۷-۱۶جوانان 

خفیف خطرات کمتر برای جوانان  دارد.  ۱۹-نشان می دهد که کوویدارقام   

به    ک بیشترکوچ نسبت به اطفال سال ۱۹-۱۶جوانان  در عین حال، ارقام انستیتوت صحت عامه نشان می دهد که

روابط بیشتر با   گروه نسبت به کودکان و نوجوانانباشد که این  آن این  دلیل ممکن استمبتال می شوند.  ۱۹-کووید

 میان اینکه عفونت در هم و یا بودخواهد  چگونهو زمستان  خزان پاندمی در  وضعیت دیگران دارد. ما نمیدانیم که

.هد داشتأثیر خواچه توقایوی  عدم حضور شاگردان در مکاتب و تدابیر رب نجوانا  

 

گروه می شوند ولی این  یمارب ا  یدشد ۱۹-کووید اثربه  به ندرت سال ۱۷الی    ۱۶اگر چه جوانان بنت هویه می گوید: 

گروه نسبت به  پاندمی برای این همچنان در جریان مبتال می شود.  ۱۹-نسبت به اطفال و نوجوانان بیشتر به کووید

برای این گروه   تطبیق واکسین فواید و عوارض جانبی در مورداست.  گردیده وضعتدابیر بیشتر دیگران اقدامات و 

ایوی امات و تدابیر محدود قروزمره عادی با اقد گی بتوانند به یک زنده ها تا آن  باید یک ارزیابی صورت گیرد

.برگردند  

 


