
 

 اید  واکسینه شده COVID-19 در برابراگر خارج از کانادا 
 

داشته  نیاز به دریافت واکسن  ، باز هم ممکن است در اینجا باشید واکسینه شده  COVID-19 در برابرحتی اگر خارج از کانادا شما 
های تایید شده توسط   واکسن فهرست از  COVID-19برای تصمیم گیری درباره نیاز به دریافت مجدد واکسن بریتیش کلمبیا  باشید.

 کند.  پیروی می  COVID-19( برای واکسیناسیون WHOسازمان بهداشت جهانی )
 

 : (WHOتایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی )  COVID-19های  واکسن فهرست 
 

• Pfizer/ BioNTech 
• Moderna 
• AstraZeneca 
• Covishield 
• Janssen (Johnson & Johnson) 
• SinoPharm (Beijing) / Covilo / BBIBP-CorV  
• Sinovac/ CoronaVac 

 
های ذکر شده   اگر دو دوز از سایر واکسن ای  د یا کرده  افت ی در  Janssen (Johnson & Johnson)دوز از واکسن   کی اگر 

سوابق واکسیناسیون  سیستم  خود را در  COVID-19 یناسیونواکس سابقه اید، نیازی به دوزهای دیگر ندارید، اما باید  را دریافت کرده 
  ثبت کنید. بریتیش کلمبیا

 
  اید  را دریافت کرده  Janssen (Johnson & Johnson)به جز فوق  های ذکر شده   اگر یک دوز از هر یک از واکسن 

  سوابق شما باید  را در بریتیش کلمبیا دریافت کنید.  COVID-19دوز دوم واکسن برای تکمیل دوره واکسیناسیون، شود  توصیه می 
بریتیش واکسیناسیون سیستم ثبت در  و اضافه کرده  بریتیش کلمبیاواکسیناسیون  سوابق سیستم  در خود را   COVID-19واکسیناسیون 

 زمان دریافت دوز دوم به اطالع شما خواهد رسید.  ثبت نام کنید. کلمبیا
 

ثبت نام کنید تا جمعا دو   بریتیش کلمبیاواکسیناسیون سیستم ثبت ، باید در  فوق ذکر نشده است فهرستاگر واکسن دریافتی شما در 
 را در بریتیش کلمبیا دریافت کنید.  COVID-19دوز واکسن 

 
 نحوه ثبت نام: 

 زبان مختلف موجود است.  12که به   gov.bc.ca/getvaccinatedبه صورت آنالین در آدرس  .1

موجود   زبان مختلف  140که به  2323-838-833-1 شمارهاز طریق تماس تلفنی با مرکز تماس استانی )رایگان( به  .2

 است. 

به   ی آنهاگرفتن وضعیت مهاجرت سال یا باالتر و بدون در نظر   12برای همه افراد در بریتیش کلمبیا  COVID-19های  واکسن
 در دسترس است.  صورت رایگان 

 
که بوسیله   راهنمای سفر برای کسب اطالعات در مورد ورود به کانادا و نحوه تأثیر سابقه واکسیناسیون بر شرایط ورود شما، آخرین 

 شود را مطالعه کنید.  دولت ارائه می

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.immunizationrecord.gov.bc.ca/
https://www.immunizationrecord.gov.bc.ca/
https://www.immunizationrecord.gov.bc.ca/
https://www.immunizationrecord.gov.bc.ca/
https://www.immunizationrecord.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html

