
 را دوز سوم واکسین کرونا ارائهشاروالی ها باید 

 گذاریپالن سال  ۴۵برای همه افراد باالتر از سن 

 کنند 
همه   هب  حکومت از شاروالی ها میخواهد که بعد از عرضه نمودن دوز تقویتی واکسین کرونا

. گرددپیشنهاد   نیز سال ۴۵باالتر از واکسین مذکور به همه افراد ، سال ۶۵افراد باالتر از سن 

و کارمندان امور صحی و   های جدی دارند  مریضیسال که  ۱۸سن    افراد باالتر از نانهمچ

. ندن را دریافت می کواکسین پیشنهاد دریافت دوز تقویتی نیز   مراقبتی  

 

گردد.  سال، دوز سوم و تقویتی واکسین  ارائه  ۱۸گرفت که برای افراد باالتر از نوامبر، حکومت تصمیم  ۱۲به تاریخ 

. حکومت در این مورد از توصیه  کندیق بتط این امر را اکنون انستیتوت صحت عامه ارزیابی نموده است که چگونه

  هنوز هم سال ۴۵و  ۱۸تطبیق دوز تقویتی واکسین کرونا برای افراد بین ی میکند. پیروهای انستیتوت صحت عامه 

. است برنامه ریزی در حال  

 

ادامه دهند.  با تمام نیرو مهم است که شاروالی ها تطبیق واکسیناسیون را این گار ستوره میگوید: نخست وزیر یوناس 

سال دوز سوم را دریافت کنند و بعد از آن تزریق دوز سوم   ۶۵افردا باالتر از سن  نخست مهمتر از همه این است که

تطبیق   آنها ظرفیت خویش را کاهش ندهند تا کهمیخواهم شاروالی ها  ازمن سال ادامه پیدا کند.  ۴۵ الیبرای افراد 

 دوز سوم ادامه پیدا کند.

 

امراض   در برابرواکسین شده اند، حتی شش ماه بعد از دریافت دوز دوم،  کاملآ  سال که ۶۵زیر سن  اکثریت افراد

گردد. مصاب و بیمار شدن افراد بیشتر می ، باعث  گسترش عفونتاما افزایش  ،دارند خوب محافظت جدی  

 

میگوید: عفونت در حال افزایش است و این کار باعث می شود   گویلد شیرکول، انوزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی

میدهد و می تواند از  خوبتربه طور جدی بیمار شوند. دوز تقویتی واکسین کرونا به هر فرد محافطت  که افراد بیشتر

  گسترض عفونت و فشار بر خدمات صحی جلوگیری کند. 

 

افرادی که مدت طوالنی انتظار   ماه بعد از دوز دوم ارائه شود. شاروالی ها باید ۶دوز تقویتی واکسین کرونا باید 

به کسانی که بیشترین نیاز به محافظت   اولویت قرار دهند. این عمل تا حدی زیادی تضمین میکند کهکشیده اند را در 

 دارند اولویت داده شود. 

 

حی و مراقبتی امور ص خدمات همه کارمنداندوز سوم برای   

با بیماران  نیکهبه همه کارمندان خدمات امور صحی و مراقبتی باید دوز تقویتی واکسین کرونا ارائه شود، نه تنها آنها

  در تماس هستند.



 جلوگیری از ،ما این کار را برای محافظت بهتر کارمندان حرفوی سکتور خدمات صحی و مراقبتیگوید: شیرکول می 

افظت بهتر بیماران انجام میدهیم.حبرای م همچنان گسترش عفونت و  

 


