
سال  ۱۵الی    ۱۲واکسین برای نوجوانان  ۀپیشنهاد عرض  
 

نوجوانان  گرفته است که برای حکومت به اساس توصیه های انستیتوت صحت عامه، تصمیم 

می   تزریق یک دوز واکسینسال واکسین کرونا تطبیق شود. در قدم اول برای آنها  ۱۵الی  ۱۲

 شود. 

عوارض  ، فواید تزریق واکسین بیشتر از متخصصین های گوید: به اساس توصیه، می گنخست وزیر، ارنا سولبر 

آن می باشد، که این مسئله برای حکومت خیلی مهم بود. اکنون شیوع ویروس بین اطفال و جوانان بسیار زیاد   جانبی

ۀ واکسین این گروه می تواند یک زنده گی عادی داشته باشد. است. با عرض  

 

، که به همین دلیل می در اختیار داریم را مراقبتی می گوید: ما اکنون واکسین های زیادوزیر صحت عامه و خدمات 

، تست و پیدا کردن منبع شیوع در شاروالی ها . فشار کاریمکنبرای این گروه تطبیق واکسین را به زودی آغاز توانیم 

گروه را موازی آغاز نمایند و یا  سین به این آنها باید ارزیابی دقیق نمایند که آیا می خواهند تطبیق واک متفاوت می باشد.

 خیر. 

 

ائید شده است. کشور های دانمارک، فنلند، ایسلند، ایاالت متحده امریکا و کانادا گی تساله   ۱۲تزریق واکسین از سن 

پیشنهاد تزریق واکسین کرونا را نموده است. گروه برای این   

 

را تکمیل نکرده اند، بعد   ۱۲سیستمی را ایجاد نمایند تا کسانی که هنوز سن  ۲۰۰۹شاروالی ها باید برای متولدین سال 

له گی به تزریق واکسین دعودت شوند.سا ۱۲ سن تکمیل نمودناز   

 

 در انتظار معلومات بیشتر 

و احتمال می   ؤثر بودهم سال ۱۵الی  ۱۲تزریق واکسین به نوجوانان  انستیتوت صحت عامه خاطرنشان می سازد که

تزریق  این گروه را نسبت به بزرگساالن برای مدت طوالنی تر محافظت کند. قبل از  ،رود که دریافت یک دوز واکسین

، انستیتوت صحت عامه می خواهد که در مورد عوارض جانبی، پیشرفت مریضی و دوز دوم واکسین به این گروه

.دهدمات جدید انجام اساس معلو وضعیت کلی اریابی های مجدد را بر  

 

  گروهدر صد نفوس کشور را اتشکیل می دهد. سه  ۴، ۸نفر می باشد، که  ۲۶۰۰۰۰اً سال تقریب ۱۵الی  ۱۲تعداد افراد  

  (۲۰۰۹ گروهی دیگر )متولدین سال  متعلیمن مکاتب متوسطه می باشند و (۲۰۰۸و  ۲۰۰۷،  ۲۰۰۶)متولدین سال های 

 متعلمین مکابت ابتدائیه می باشند.

 

 حق دارند که نظر شان شنیده شود

به سن قانونی  سال ۱۵الی   ۱۲ نتصمیم نهایی در مورد تطبیق واکسین از طرف والدین اتخاذ می شود. اطفال و نوجوانا

ه صحت آنها می باشد، شنیده شود. در مورد در مورد تصامیمی که مربوط ب باید بلوغیت نرسیده اند، اما نظر شان

گرفته شود.را دارند،  این اطفال و نوجوانانواکسیناسیون باید رضایت شخص و یا اشخاصی که مسؤلیت   



 

انستیتوت صحت عامه  برای اطفال و باید  ،به اساس کنوانسیون حقوق اطفال سازمان ملل متحدبنت هویه می گوید: 

سال معلومات مناسب را ترتیب و تهیه نماید.  ۱۵الی  ۱۲نوجوانان   

 

 


