
 :فیوی راجغ  ه اساس مناطقین کرونا بواکس مجددتوزیع  

شاروالی  ۲۴در صد دوز بیشتر واکسین به  ۴۵  
 

  واکسین در صد دوز ۶۰توزیع مجدد  ،محاسبات جدید انستیتوت صحت عامه نشان می دهد که

در صد از   ۳۵است که شاروالی های دارای سطح پایین شیوع باید بیشتر از  این معنی به 

تسلیم نمودن   گیری از اینکه شاروالی ها مجبور بهبرای جلو. نمایند یمواکسین های خود را تسل  

ز  دو باید که شاروالی هاییاکسین برای نشوند، توزیع و  ۀ تعین شدهاز انداز دوز های بیشتر

. در صد کاهش میابد ۴۵به  های بیشتر را دریافت کنند  

 

که برای مدت طوالنی اقدامات   دارای سطح بلند شیوع ویروس شاروالی ۲۴که  گرفتتصمیم   تۀ گذشتهدر هف حکومت

دریافت کنند. را در صد دوز بیشتر واکسین ۶۰،  داشته را تگیرانهو تدابیر سخ  

 

گزارش  . شاروالی ها این عمل را مدیریت کرده بنوانندعواقب  که شاروالی ها است مهم برای حکومت ،در عین حال

.ۀ این کار برامده می تواننداز عهدگویند که می آنها ، اما اکثریتکه این امر یک کار مشکل خواهد بود ده استدا  

 

؛ یعنی توزیع  تحویل ندهنددر صد دوز واکسین را   ۳۵حکومت به این نتیجه رسیده است که هیچ شاروالی باید بیشتر از 

در صد خواهد بود.  ۴۵جغرافیوی واکسین به اساس مناطق   

 

این عمل نتیجه  ت عامه،انستیتوت صحبه اساس اظهارات گوید: می  عامه و خدمات مراقبتی بنت هویه وزیر صحت

. کردنخواهد  مالحظهتغیر قابل  برنامۀ واکسیناسیون در تابستان مثبت خواهد داشت و  

دوز   که ندشامل شده ا نیز شاروالی های ،در لست شاورالی ها ارقام جدید این است کهاساس ، از جمله موارد دیگر

موارد عملی پیرامون توزیع واکسین را بررسی نموده  های شان کمتر نمیشود. عالوه بر این، انستیتوت صحت عامه

شده بود. نگرفته است. این موضوع در محاسبات قبلی در نظر   

 

کاهش می دهد. در  ۀ واکسیناسیون در شاروالی ها برنام  ر را در أخیخطر ت ، در صد ۳۵بنت هویه می گوید: حفظ حدود 

در  واکسیناسیون ۀ برنام ،به اساس توزیع مجدد. کردزیاد واکسین ها را دریافت خواهد   ناروی تعداد ،هفته های آینده

شاروالی که دوز های بیشتر دریافت می کنند، سریعتر خواهد  ۲۴در  رعکسولی ب، متوقف نخواهد شدشاروالی ها 

  ۲۴در  ،عملی شودپالن واکسین طبق  ودنل نماگر تحویدهد که،  ینشان ممحاسبات انستیتوت صحت عامه  شد.

 خواهد شد. تزریق واکسین ماه جوالی اوسطدر سال،  ۱۸افراد باالتر از سن به همه   شاروالی

 

 دریافت خواهیم نمود را  دوز واکسین ۳۰۰۰۰۰، در حدود ۲۳در هفته  ،ساس معلومات جدیدبه ابنت هویه می گوید: 

را داشتیم. ما امیدواریم که این دوز ها را در جریان مدت کوتاه دریافت نماییم ز دو  ۳۴۰۰۰۰دریافت  انتظارما  قبالا  که

. ی شودعمل پالنتا برنامۀ واکسیناسیون طبق   


