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ی ماه م  ۱۲ یمطبوعات   کنفرانس  در ینارو   صدراعظم اتح ی توض   

 

، یگرام زانیعز  

افراد   نیاز ا ونیلیم مین حدود در  اند.  کرده افتیدر  را نیدوز واکس کیحداقل  اتباع ناروی ونیلیم 1.5از  ترشیب اکنون

 .شده اند نیکامالً واکس

اگست دوز ر ماه در اواخ ۱۸ن برای تمام افراد باالتر از  س ، گرام ادامه یابدپروسیناسیون طبق واکۀ برنام  تطبیق اگر

عرضه خواهد شد.  اول واکسین  

به زنده  میتوان یها م نیبا کمک واکس  ماباشد.  یممهم ما  لیاز وسا یک یها  نیواکس ،کرونا روسیو هیدر مبارزه عل

.میخود برگرد یو آزاد روزمره یگ  

 این کنفرانس مطبوعاتی در مورد موضوعات ذیل می باشد: 

 ی کنیم را اولویت بند چگونه می توانیم واکسین های در دست داشته •

 در ناروی از کدام واکسین ها استفاده شود  •

 

 اولویت جوانان 

و   ۴۵، یعنی افراد باالتر از سن خطر قرار داشتند که در معرض گروه های، ما واکسیناسیون ۀدر قسمت اول برنام

حق اولویت دادیم. کارمندان صحی را   

که فیصله ما درست و معقول   به این باور داریم، ولی ما پیشنهادات زیاد در مورد اولویت ها ارائه شده بوداگر چه 

.ه استبود  

در مورد موارد ذیل تصمیم اتخاذ نموده است: ،حلهن مردر ای ، حکومتۀ دوم واکسیناسیون میرویمزمانیکه ما به مرحل  

 همزمان واکسین میشوند ۴۴الی   ۴۰و  ۲۴الی  ۱۸افراد بین سن  •

 در آخر واکسین میشوند  ۳۹الی  ۲۵افراد بین سن  •

 

: ستداده ابرای جوانان حق اولیت  اساس دالیل ذیلحکومت به   

تر است. شگساالن بی. روابط اجتماعی جوانان نسبت به بزرویروس در بین جوانان بلند می باشد عسطح شیو •

 سرایت ویروس بیشتر است. در هم ، نقش جواناندلیل نبه همی

تعداد زیاد جوانان از  جود این هم در جریان پاندمی، اطفال و جوانان از اولویت های حکومت بوده اما با و •

 گیرانه متأثر شده اند. تاقدامات و تدابیر سخ
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ابقت با توصیه های انستیتوت صحت عامه می باشد. این تصمیم حکومت در مط  

به این باور  ندارد ولی انستیتوت صحت عامه  ثیرات خاص برای مرگ و میر و صحت و سالمتأت تصمیمر چه این اگ

حق اولویت   ۴۴الی   ۴۰و  ۲۴الی  ۱۸برای افراد بین سن باید  ۴۵سن  که بعد از واکسین شدن افراد باالتر از  است

.. بدین صورت واکسین مؤثرتر خواهد بودداده شود  

  سال ۲۵-۱۸اندک بیشتر است، اما افراد  ۴۴الی   ۴۰جدی در افراد  یازد که، خطر مریضسآنها خاطرنشان می 

می شوند.  بصابیشتر م  

مؤثر باشد.   یک ترکیب ررکیب مذکوتبرای حکومت مهم است که   

گشایی کنیم.ا می توانیم جامعه را به طور تدریجی سریعتر بازبه این ترتیب م  

 

رافیوی غتوزیع ج  

دهد. اجازه یعترفیوی وسبرای توزیع جغرا ه محدودیت هایک عد نوضع نمود با حکومت تصمیم گرفته است که  

اطق برخی از کمون ها بسیار به ندرت مشاهده می شود، در حالیکه در مننبوده، شیوع در پاندمی یکسان أ ثیرات ت

ت تدابیر و اقدامات شدید ح بلند است و باشنده گان این کمون ها برای مدت طوالنی تگر کشور سطح شیوع ویروس دی

تجدید نظر  ، حکومت از انستیتوت صحت عامه خواسته است تا در مورد توزیع جغرافیویبه سر برده اند. بنابر این

.کند  

که در آنها سطح   شاروالی شرقی ۲۴برای  ها اگر تعداد بیشتر واکسین ،که عقیده داردانستیتوت صحت عامه به این 

کمتر مبتال به مریضی جدی خواهد شد. ، افراد رای مدت طوالنی بلند بوده داده شودب یوعش  

تسهیالت را وضع  و تدابیراقدامات  در سراسر کشور در می توانیم همزمان ما عیتوز نیچنبا که  معتقد اند نیز آنها

  نماییم.

نداشته باشند که این  نیاز  دیگر ، گیرانه داشتندکه برای مدت طوالنی شرایط سخت  مرکزی شرقی شاروالی هایتا 

مه دهند. ابعد از بهار و تابستان اد را شرایط سختگیرانه  

این شاروالی  ، ۱۸تطبیق دوز اول واکسین برای همه افراد باالتر از سن  الی پیشهناد انستیتوت صحت عامه، به اساس 

باید در ماه  شاروالی  ۳۱۹دریافت کنند. پیشنهاد مذکور به این معنی است که  را در صد واکسین بیشتر ۸۰ باید ها

رت صوگر هیچگونه تغیرات شاروالی دی ۱۳ر حالیکه در ، دکننددرصد از واکسین های خود را تسلیم  ۵۰-۴۰جون 

. گیردمی ن  

واکسین را تسلیم دهند، شاروالی های نیز هستند  باید تیتوت صحت عامهپیشنهاد انسبر اساس  در میان کمون هایی که

.می سازد تگیری دچار مشکالمکه این امر ما را در تصمی ،بلند بوده رواخ ادر این   ویروس سطح شیوعر آنها که د  
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أثیر زیاد نخواهد داشت.  و تلفات ت ارائه واکسین، باالی تعداد اشخاص مصابنحوه  و پیشنهاد در مورد تغیراین 

تعداد کم افراد به طور جدی بیمار خواهند شد.است که  باورمندانستیتوت صحت عامع   

پیروی کند.  ئه شدهااز توصیه های ار قدر مورد توزیع و تقسیم واکسین به اساس مناط که دحکومت میخواه  

سریعتر بازگشایی خواهیم کرد. هرچه گفته می توانیم که ناروی را حتبه صرا، را تعقیب کنیم میتوداگر ما این   

هم بودیم. رکنادر ما در این بحران   

با هم یکجا از این بحران بیرون شویم. ما ما این است کههدف   

ارزیابی های دشوار بود.، این ارزیابی ها  

 

 ،گذار باشدأثیرتۀ واکسیناسیون پیشرفت برنام درگران است که نحوه جدید توزیع واکسین می تواند ن خیلیکومت ح

را دریافت می کنند. ، یعنی ماه تعطیلی تابستانی، واکسین های زیادشاروالی ها در ماه جوالیزیرا که   

یافت می کنند، در ماه  کمتر در شاروالی های که به اساس پیشنهاد انستیتوت صحت عامه در ماه جون واکسین های

  دارند که را این ظرفیت  که آیا این شاروالی ها ی شودپیدا مپس سوال جوالی واکسین های بیشتر دریافت خواهند کرد. 

بیشتر را واکسین کنند. در مدت کوتاه افراد بتوانند  

شاروالی شرقی به یک   ۲۴برای  ها در صد بیشتر واکسین ۸۰-۶۰است که  توزیع  به این باورانستیتوت صحت عامه 

است. این امر باعث کاهش فشار بر  بیشتر موافقه نموده یها در صد واکسین  ۶۰ت با حکوماندازه مفید می باشد. 

دیگر در ماه جوالی خواهد شد. سایر شاروالی های   

 تصمیم حکومت دو شرط مهم  دارد: 

اوایل ماه جوالی واکسین کمتر دریافت می   در در ماه جون و، شاروالی های که ما باید از این اطمینان حاصل کنیم که

اشته باشند که در اواخر ماه جوالی واکسین های بیشتر را دریافت کنند.دفیت این را کنند، ظر  

اگر ما میخواهیم که تغیر  با شاروالی ها صحبت میکنیم. طبق پالن در ماه جوالی  نیسک او قیبطت دروم رد با والیان ما

تأخیر در برنامۀ واکسیناسیون ن شویم که این امر منجر به یمئاز این مط، نخست باید نحوه توزیع واکسین بیاوریمدر 

 همه افراد نمیگردد.

  ۲۴در مورد  را یک ارزیابی سریع یم کهدرخواست نمود  و ریاست صحت عامه ما همچنین از انستیتوت صحت عامه

برای   شاروالی شامل لست ۲۴این  یح است و یا خیر. که آیا لست مذکور صحد نانجام ده شاروالی شرقی شامل لست

ه دیگر نیز هستند که بباید بررسی کنیم که آیا شاروالی های   نانما همچ مدت طوالنی تحت فشار بلند شیوع بوده اند.

توزیع   باید واکسین هایدلیل وضعیت شیوع ویرویس باید برایشان حق اولیت داده شود و یا هم این که این شاروالی ها  

حفظ کنند.  خویش را شده  
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ئه  گونگی نحوه جدید توزیع واکسین ها معلومات بیشتر ارا، ما هر چه زودتر در مورد چبعد از انجام این دو ارزیابی

 خواهیم کرد.

 

برای برخی از مشاغل،   سینتطبیق واکدر  بررسی نماید که آیا تات صحت عامه نیز خواسته بود حکومت از انستیتو 

انستیتوت صحت عامه این کار را توصیه نمیکند. حکومت هم از این  . حق اولویت داده شود بخصوص برای معلمین

 توصیه انستیتوت صحت عامه پیروی میکند. 

گر بلند نیست. در مناطقی که سطح فشار عفونت دی غلبه مشا نسبتع معلمین در سطح ملی، سرایت ویروس در جم

به   برای این مناطق خطر عفونت قرار دارد. ولیپ شغلی اندک بیشتر در معرض گرو، مانند اوسلو، این بلند است

داده می شود. در  وس، واکسین های بیشتر ی دارای سطح بلند شیوع ویر اساس تصمیم اولویت بندی برای شاروالی ها

د شد.ندر این مناطق سریعتر واکسین خواه نیز معلمین و کارمندان کودکستان ها هنتیج  

  اگست همه افراد باالتر ازبه طور منظم دریافت میکنیم. احتمااْل، قبل از آغاز مکاتب در ماه ن ها را ما اکنون واکسی

دن  قرار دا ویت، در آنصورت در اولاکسین ها را به وقت معین دریافت نکنیماگر ما وواکسین خواهد شد.  ۱۸ سن

 معلمین و کارمندان کودکستان ها را بررسی خواهیم کرد. 

 

 

واکسین ها  مکدا  

ۀ واکسیناسیون ناروی حذف شوند. از برنام نزنیکا و جانس ستراواکسین اانستیتوت صحت عامه توصیه میکند که   

متخصصین به رهبری الرش ورالند خواسته است که قبل از تصمیم نهایی ارزیابی های  وپر گحکومت از یک 

 گسترده را انجام دهند. 

کید می کنند أنها تمتخصصین توصیه نمیکند که اکنون از واکسین های استرا زنیکا و جانسن استفاده شود. آ پگرواین 

. ولی  مشاهده شده استکه این واکسین ها در مقابل امراض جدی مؤثر هستند و عوارض جانبی جدی آنها به ندرت 

، به اساس دالیل ذیل است: اکنون استفاده از این واکسین ها را توصیه نمیکنندنها که آاین  

 سطح پایین شیوع ویروس در ناروی •

 گرواکسین های دیدسترسی به  •

 

د. مۀ واکسیناسیون ناروی حذف شواسترا زنیکا برای دایم از برنا، حکومت به این نتیجه رسیده است که بنا بر این  

این واکسین را  ولی استفاده از  ،حکومت تصمیم گرفته است که واکسین جانسن از برنامۀ واکسیناسیون حذف نمیشود

 برای یک مدت متوقف میسازد.



5 
 

صورت شیوع بیشتر و یا دریافت نکردن واکسین های ایجاد کنیم که در   را راریطما میخواهیم که یک ذخیره گاه اض

اده کنیم. دیگر از آن استف  

چون از واکسین جانسن در ایاالت متحده امریکا و سایر کشور های  ،عامه توصیه می کند کهانستیتوت صحت 

اهیم استفاده می شود، به همین لحاظ در مورد عوارض جانبی این واکسین در آینده معلومات بیشتر حاصل خو اروپایی

.کرد  

سطح پایین شیوع  :یکنیم این است کهم که ما از این واکسین استفاده ن ئید شده است. علتأواکسین جانسن یک واکسین ت

. گریویروس در میان مردم و دسترسی به واکسین های د  

پاندمی مؤثر برای مبازه علیه  ناروی در یک حالت خاص قرار دارد. استفاده از واکسین جانسن در کشور های دیگر

. ارزیابی های ما نشان می دهد که فواید آن  ارزیابی نموده ایمفواید و عوارض جانبی آن را  ناروی رد ام است. اما

د.نمتفاوت باش یابی هاارز گردر کشور های دی ممکن استنسبت به عوارض جانبی آن کمتر است.   

می تواند باعث شود تا در آینده  ناروی عدم استفاده از واکسین های استرا زنیکا و جانسن در برنامۀ ملی واکسیناسیون

مۀ واکسناسیون  برنا هب ناروی  در پایی واکسین شوند. ولی مایک تعداد کم افراد نسبت به کشور های دیگر ارونزد

را در بر  زیادگر واکسیناسیون مدت ، حتی ااعتماد کامل داریم و اکثریت مردم می خواهند که واکسین شوند. بنا بر این

فاده از واکسین های خوب و مؤثر. است اسطح خوب قرار داریم. البته ب ر، ما در واکسین نمودن افراد جامعه دگیردب  

رنا استفاده می کنیم. ، ما از واکسین های فایزر و مودخاص بزرگسالاش برای ۀ ملی واکسیناسیوندر برنام  

 

 استفاده داوطلبانه 

رسی نموده است.داوطلبانه از واکسین های جانسن و استرا زنیکا را برای واکسین شدن سریعتر بر ۀحکومت استفاد  

پشتیبانی می کند. ۀ واکسیناسیون کا را خارج از برناممتخصصین دسترسی به واکسین های جانسن و استرا زنیپ گرو

گونگی انجام این امر با هم اختالف نظر دارند. ولی در چ  

از این   ، الزم است کهوقتیکه ما واکسین استرا زنیکا را به طور دایمی از برنامۀ واکسیناسیون خود حذف میکنیم

گران استفاده شود. نفع دی به  هر چه زودتر اکسینو  

کار  خیره و نگهداری میکنیم. مدیرت این یک دوز واکسینما واکسین های جانسن را در یک ذخیره گاه اضطراری ذ

به  ۀ واکسیناسیونواکسین جانسن را خارج از برنام ، حکومت به این نتیجه رسیده است که تنها ساده است. بنا بر این

کند. تطبیقطور داوطلبانه   

  از ات ناشیگیرند که آیا خطرافراد پس از اطالعات و رهنمایی های خوب می توانند تصمیم ب معتقد است که  حکومت

کند.پشتیبانی می پ متخصصینگرو تیلقاحکومت در این مورد از نظریات ارند و یا خیر. این واکسین را قبول د   

یک عده مواردی است که باید اجرا شود. استفاده داوطلبانه از واکسین جانسن داده شود،   ۀاما قبل از این که اجاز  
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به دلیل خطرات زیاد، شرایط آیا برای یک عده افراد نخست ما از ریاست صحت عامه میخواهیم تا بررسی کند که، 

 خاص برای استفاده از واکسین جانسن وضع شود. 

گاهانه ند انتخاب انداشته باشیم تا افراد بتوامعلومات خوب  در مورد این واکسین ، ما باید اطمینان حاصل کنیم کهأثانی

ند. نک  

به طور  تزریق میکند. ما میخواهیم که تمام افرادی که میخواهند دام شخصن را ک، این باید روشن شود که واکسیسوم

 د، ولی این حتمی نیست کهبا داکتر معالج خود مشوره کن مورد این استفاده کنند، باید در از واکسین جانسن لبانهداوط

 واکسین توسط داکتر معالج تزریق شود.

ند.مشخص ک ربوطه صحبت نموده تا تزریق کننده واکسین رابا سکتور م موردن باید در ای وزیر صحت  

.گفته شودآن هستند، باید به این سواالت پاسخ  از واکسین جانسن، برای کسانی که مایل به استفاده ز تزریققبل ا  

عوارض   گان خواهد بود و در صورت بروز، واکسین جانسن رایاست این است که نآنچه در حال حاضر روش

و  گیرد. این واکسین تنها به طور داوطلبانه بیماران قرار می ۀجبران خسار ، اشخاص واکسین شده تحت پوششجانبی

تطبیق شده می تواند. ئه معلومات از جانب کارمندان امور صحیاربعد از ا  

 

 همکاری بین المللی 

فید واقع شوند. ما این کار  گر مهای واکسین استرا زنیکا در کشور های دی دوز که ،ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم

پا طبق موافقه با استرا زنیکا انجام میدهیم. ۀ اروو کشور های عضو اتحادیکمیسیون اروپایی را با همکاری   

گر هدیه شود. یک واکسین می تواند به کشور های دیاین  نامه اتحادیه اروپا با استرا زنیکا اجازه می دهد که  موافقت

شود.  این است که این واکسین ها از طریق برنامۀ کوواکس به کشور های فقیر هدیه راه حل  

در مورد صحت   G20ه آینده به اجالس کشور های اتحادیه اروپا و کشور های پایان هفتاستم که ناروی در  خوش

ما میدانیم که دیگر سعی خواهیم کرد. جا برای توزیع خوبتر واکسین ها به کشور های دعوت شده است. ما در آن

 فت های مثبت را تهدید کند.پیشر در جریان تابستان نمیشناسد و شکل های جدید ویروس می تواندویروس سرحد را 

،  دن، قبل از اینکه همه کشور های جهان محفوظ نشویم کهکید کردأت به این پاندمیآ در جریان همانطوری که ما مکرر

 هیچ کس محفوظ نیست. 
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 پایان 

من خوب میدانم که اطالعاتی که  ه نقل قول بنت هویه، خبر های خوب و بد در مورد واکسین ها ادامه خواهد داشت. ب

پنداشته می شود. گر خبر های بد دی یه یعد مردم خوب و از طرف هعدما امروز ارائه میکنیم از طرف یک   

ند، در حالیکه می ک دریافت را تصامیم حکومت به این معنی است که برخی از افراد قبل از وقت معین واکسینزیرا 

. ه استاذ تصامیم نیز مشکل بودو اتخ هدشوار بود ، ارزیابی هایبکشند. این ارزیابی ها انتظار باید بیتشرگر برخی دی  

پیروزمندانه از این بحران بیرون خواهیم  و با هم  یاد آوری کنم. ما با هم بودیم دگفته های قبلی خومن می خواهم از 

 شد.  

برمیگردیم. خود گی روزمره عادیده حکومت، ما با هم سریعتر به زنده به اساس تصامیم اتخاذ ش  

 

 


