
 ترکیب دو واکسین مختلف و مسافرت ها
 

شدن به بیماری   مبتالواکسیناسیون راه بیرون رفت از پاندمی است. تزریق دوز دوم واکسین از  

را ادامه می   mRNAاز دو واکسین  استفاده محافطت می کند. ناروی خوب شدید و عفونت

 دهد که تا حد امکان افراد هر چه زودتر به طور کامل واکسین شوند. 

 

گوید: اگر چه بعضی کشور ها در حال حاضر کسانی که دو  ، بنت هویه می بتیوزیر صحت عامه و خدمات مراق

د، مهم است که دو دوز واکسین را  نپذیربه حیث افراد کامالً واکسین شده نمی نددریافت نموده ا را واکسین مختلف

بپذیرید، بدون با در نظر داشت این که کدام نوع واکسین برای تان پیشنهاد می شود. شما بعد از تزریق دوز دوم  

نمیدانیم که مسافرین نارویژی به سبب  . مامیگردیدمریض نمیشوید و همچنان باعث عفونت به دیگران ن واکسین شدید

 دریافت دو واکسین مختلف به کدام مشکالت روبرو شده اند. 

 

 یکسان ۀ دو دوز واکسینبه انداز یترکیبتزریق دو  دوز واکسین ، به اساس ارزیابی های انستیتوت صحت عامه

اروپا از واکسین های ترکیبی   ۀ اتحادیکشور عضو  ۱۵اً محافظت خوب می کند و عوارض جانبی بیشتر ندارد. تقریب

افرادی که به اساس ستراتیژی واکسیناسیون ملی، دو واکسین  ،پا توصیه می کند کهۀ ارواستفاده نموده است و اتحادی

 واکسین شده محسوب شوند. ضمناً کانادا تعداد زیاد اشخاص  مختلف را دریافت می نمایند، باید به عنوان اشخاص کامالً 

واکسین نمونده است.   ،دنین های ترکیبی که در ناروی استفاده می شورا با واکس  

 

دو هفته بعد   معیار داخلی اتحادیه اروپا/کشورهای عضو همکاری اقتصادی اروپا طوری است که کارت واکسین کرونا

 واکسین شده کامالً  ارت اشخاصکپایی به عنوان هنگام ورود به سایر کشور های ارو ،از دریافت دوز دوم واکسین

کارت واکسین کرونا تنها دوز دوم را نشان می دهد. محسوب می شود.   

( را برای مقاصد  فایزر و مودرنا گی قوانین خود را تغییر داده است و اکنون واکسین های ترکیبی )آلمان به تازه 

پذیرد.مسافرت می  

 

  محسوب  واکسین شدهبریتانیا و امریکا تنها افرادی را که با واکسین مشابه واکسین شده باشند به حیث اشخاص کامالً 

ن کشور سفر می کنند  یپذیرفته است و اشخاصی که از ناروی به اۀ سبز ساح یک می کنند. بریتانیا ناروی را به حیث

.  قرنطین شدن ندارند هنیاز ب  

 

گلستان در حال گفتگو هستیم. ما نمیخواهیم برنامۀ پا و اندر این مورد با اتحادیۀ اروگوید: ما بنت هویه می 

، تغییر دهیم. واکسیناسیون خویش را که استفاده از واکسین های فایزر و مودرنا است  

 

گیری از شیوع ویروس  اکنون امریکا به اتباع کشور ناروی اجازه سفر های عادی را نمیدهد. هر کشور برای جلو

ت به اثر و مکمن اس ودهنب صالحیت اتخاذ تدابیر و اقدامات را دارد. مقررات ورود در کشور های مختلف با هم یکسان 



. بنا بر این، هر شخص باید خود را با شرایط و مقررات به عمل آید اتتغییر در آن ، بدون اطالع قبلیوضعیت عفونت

آشنا سازد. ندمی کسفر  آنکشوری که به ۀ نافذ  

 

، به استثنای کشور وزارت امور خارجه توصیه می کند که از سفر های غیر ضروری به خارج از کشور اجتناب گردد

پا و همکاری اقتصادی اروپا، سویس، بریتانیا و کشور های شامل لست کشور های ثالث، که به  ۀ اروهای عضو اتحادی

نظر انستیتوت صحت عامه کشور های مصؤن شمرده می شوند. این کشور ها به عنوان کشور های ارغوانی مشخص 

 شده است.

 

 ( FHIانستیتوت صحت عامه ) -گام سفر به نارویمقررات قرنطین ورود هن

 

ماه اکتوبر قابل اعتبار است.  ۱اً تغییر نموده و الی مسافرت جدیدتوصیه های   

 


