
دوز ھای کمتر واکسین فایزر بیون تک نسبت دریافت 
آن را داشتیمانتظار   ما بھ آنچھ کھ  

 
نسبت بھ آنچھ   پتامبر تعداد کمتر واکسین فایزرگست و سقرار است در جریان ماھای جوالی، ا
  مۀخیر برناأت گیری ازجلوبرای انستیتوت صحت عامھ کھ انتظار آن را داشتیم، دریافت کنیم. 

بین دوز اول و دوم واکسین و ترکیب احتمالی   زمانی  فاصلھدر را  تغییرات   واکسیناسیون
 توصیھ می کند.   mRNAواکسین ھای 

 
  بھ خبر ھای خوب و بد آماده ھا در مورد واکسین بھ طور دوامدارگوید: ما وزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی می 

سپتامبر مقدار ت و ساگ ، ما در ماه ھای جوالی کھ دریافت کردیم را ناخوشایندخبر  ،. در اواخر ھفتھ گذشتھ گی داریم
واکسین ھای بیشتر مودرنا را  ، در عین حال. کردظار آن را داشتیم، دریافت خواھیم تکمتر واکسین نسبت بھ آنچھ کھ ان

بیون تک را  ایزرواکسین ف أخیر در بدست آوردنت امکان کھ تا حدی می کنیم،اگست دریافت در ماه ھای جوالی و 
. نمودجبران خواھد   

 

این  کھ (سھ صد ھزار) دوز واکسین از فایزر بیون تک دریافت کنیم ۳۰۰۰۰۰انتظار می رود کھ در ماه جون بیش از 
ً  کھ (دو صد ھزار) کاھش خواھد یافت ۲۰۰۰۰۰مقدار در سھ ماه آینده بھ  (نو صد ھزار) دوز    ۹۰۰۰۰۰ این جمعا

.می باشدکمتر نسبت بھ آنچھ کھ انتظار آن را داشتیم   
 

سیناسیون کوا ۀبرنام باالی را عواقب دریافت دوز ھای کمتر)  FHIانستیتوت صحت عامھ (،  گذشتھدر آخر ھفتھ 

  ھفتھ ۱۲ بھ دوباره باید واکسیندوم دوز   بین دوز اول و  زمانی فاصلھ. آنھا توصیھ می کند کھ ه استبررسی نمود
تزریق شده واکسین فایزر و مودرنا  شخص  یک اجازه می دھد کھ برای  انستیتوت صحت عامھ ،در ضمن. شود تمدید

 تذکرهی م. حکومت از توصیھ ھایابداین امر تغییر کھ واکسین ھای بیشتر، ممکن است  دریافت . در صورتمی تواند
 بین دوز اول و دوم بالفاصلھ قابل اجرا است.   زمانی  ررات در فاصلھیحمایت می کند. تغی 

 

بھ پایان می رسد.  ۲۹در ھفتھ  تغییرات در توزیع واکسین بھ اساس مناطق جغرافیوی  
 

: ردریافت واکسین ھای کمتعواقب گوید: بنت ھویھ می   
ً  تأخیر  واکسین یک ھغتھ در تطبیق دوز اول مدت  تقریبا  

ً  تأخیر ۱۸دوھفتھ در تطبیق دوزم دوم واکسین برای افراد باالتر از سن  مدت تقریبا  
 



چگونگی و   مورد عیار سازند. در جدیدتغییرات  این برای شاروالی ھا دشوار است کھ خود را با من می دانم کھ 
 ۀاز تطبیق برنام من  خواھد داد. باز ھم معلوماتانستیتوت صحت عامھ بھ شاروالی ھا  ،رسیده گی بھ این وضعیت

.ار می باشمگذپاسمھم  وظیفھاین  انجادم  واکسیناسیون و  
 

 تطبیق واکسین 
کھ دوز اول واکسین را   یاشخاص حمایت می کنند. در آینده نزدیک تعدادتعداد زیاد مردم از برنامۀ واکسیناسیون 

واکسین را  دوز اول  ۱۸در صد از اشخاص باالتر از سن  ۴۵؛ یعنی خواھد رسید نفر میلیوندریافت کرده بھ دو 
.خواھند کرددریافت   

 
 نموده است دوز اول واکسین را دریافت سال  ۶۵افراد باالتر از سن در صد  ۹۶،۶ •
 ست ا نمودهدوز اول واکسین را دریافت  ۵۵افراد باالتر از سن د صدر   ۸۷،۶ •
 است  نمودهدوز اول واکسین را دریافت  ۴۵افراد باالتر از سن در صد   ۷۷،۶۴ •

 
 


	دریافت دوز های کمتر واکسین فایزر بیون تک نسبت به آنچه که ما انتظار آن را داشتیم

