
 

COVID-19 واکسیناسیون پس از

آیا پس از ابتال به COVID-19 باید واکسن بزنم؟
بله. حتی اگر به COVID-19 مبتال شده اید، مطمئن ترین راه برای 

اطمینان از اینکه از ابتالی مجدد به آن ایمن شده اید، دریافت واکسن است.

شواهدی از ایاالت متحده نشان می دهد که خطر ابتالی مجدد به 
COVID-19 برای یک فرد واکسینه نشده که قبالً این بیماری را داشته است، 

بین دو تا پنج برابر بیشتر از خطر عفونت مجدد COVID-19 برای یک 
فرد واکسینه شده است که قبال به بیماری COVID-19 مبتال شده است.

پس از ابتال به COVID-19 چه زمانی می توانم واکسن 
را دریافت کنم؟

به محض اینکه احساس بهبودی کردید و دیگر نیازی به ایزوله شدن نداشتید 
می توانید واکسن COVID-19 را دریافت کنید. در خصوص نحوه دریافت 

bccdc.ca/health-info/ :واکسن در نزدیکی خود اطالعاتی کسب کنید
diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-

registration-eligibility

ImmunizeBC توضیحات مفصلی از نحوه عملکرد واکسن ها ارائه کرده 

است.

می توانید اطالعات بیشتری درباره واکسن های COVID-19 را در آدرس 
bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/

covid-19-vaccine بیابید.

 Vaccination after COVID-19 |Farsi | 

ایمنی چیست؟
 ایمنی توانایی بدن شما برای مقاومت در برابر بیماری است و زمانی رخ 

می دهد که بدن شما در معرض یک ارگانیسم بیماری مانند ویروس قرار گیرد. 
راه هایی جهت کسب ایمنی وجود دارد:

ایمنی ناشی از واکسن: شما از طریق واکسیناسیون در معرض بخشی از 
ارگانیسم بیماری یا ارگانیسم بیماری کشته شده قرار می گیرید

ایمنی اکتسابی عفونت: شما مستقیماً در معرض بیماری قرار بگیرید

در صورت وقوع هر یک از موارد ذکر شده، سیستم ایمنی بدن شما تحریک 
می شود تا آنتی بادی هایی تولید کند که به بیماری حمله می کنند. سیستم 
ایمنی شما دارای حافظه است و اگر در آینده در معرض بیماری مشابه یا 

بسیار مشابهی قرار بگیرید، آنتی بادی های مشابه را بسیار سریعتر می سازد 
و بسیار سریعتر و قوی تر به مبارزه با عفونت کمک می کند، که در اغلب 

موارد حتی قبل از اینکه عالئمی داشته باشید اتفاق می افتد.

آیا پس از ابتال به COVID-19 ایمن می شوم؟

می دانیم که پس از ابتالی فردی به COVID-19، سطحی از ایمنی به وجود 
می آید. افراد مبتال به عفونت بسیار خفیف یا بدون نشانه )بدون عالمت( پاسخ 

ایمنی کمتری تولید می کنند. مطالعات نشان می دهد که قدرت و طول مدت 
ایمنی در برابر ابتال به COVID-19 بسیار متفاوت است و بسیاری از افراد 

را در برابر ابتالی مجدد به COVID-19 آسیب پذیر می کند.

آیا واکسن ها در ایجاد ایمنی بهتر عمل می کنند؟

تالش برای ایجاد ایمنی با ابتال به COVID-19 برای شما و اطرافیانتان 
خطرناک است زیرا ممکن است بیماری را منتقل کنید. COVID-19 می 
تواند باعث بیماری جدی و عالئم طوالنی مدتی شود که بر زندگی روزمره 

شما تأثیر می گذارد و حتی منجر به مرگ بشود.

واکسیناسیون روشی بسیار ایمن تر و قابل پیش بینی برای ایجاد مصونیت در 
برابر COVID-19 است زیرا ابتال به COVID-19 از طریق واکسن اتفاق 

نمی افتد.

22 نوامبر2021
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