
오미크론 면역에는 3회 접종이 필요하다는 의학적 근거가 있습니다. 2회 접종은 감염
을 예방하는데 적합하지 않습니다. 18세 이상의 성인은 2차 접종 이후 최소 3개월(84
일)이 지나면 3차 접종을 예약할 수 있습니다. 3차 접종은 COVID-19에 대한 추가적인
예방 효과를 제공합니다.

COVID-19 백신은 Health Canada의 엄격한 검사와 검토를 거쳤습니다. 백신은 안전
하며 COVID-19를 유발하는 살아있는 바이러스가 들어있지 않으므로 COVID-19 감
염의 원인이 되지 않습니다.
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3차 접종을 해야 하는 이유는 무엇인가요?

Visit nygh.on.ca/covidquestions for more information.

چرا باید دوز سوم را تزریق کنم؟ آیا اثرات طوالنی مدتی دارد؟
 

به سه دوز نیاز دارد. دو دوز برای محافظت در برابر عفونت کافی نیست. Omicron شواهد نشان می دهد که ایمنی به
هر فردی که 18 سال و بیشتر داشته باشد، می تواند یک قرار زمانی تزریق دوز سوم واکسن را حداقل سه ماه (84 روز)

.پس از دوز دوم خود برنامه ریزی کند. دوز سوم الیه محافظتی اضافی در برابر کووید-19 ایجاد می کند
 

آزمایش و بررسی شده اند. این واکسن بی خطر است و نمی تواند Health Canada واکسن های کووید-۱۹ توسط

 .کووید-19 را به شما سرایت دهد زیرا حاوی ویروس زنده ای نیست که آن را ایجاد می کند
 

آیا واکسن برای همیشه در بدن من باقی می ماند؟
 

شماره. پروتئین اسپایک تولید شده توسط واکسن درست مانند سایر پروتئین های ساخته شده توسط بدن تان فقط

چند روز دوام می آورد. سیستم ایمنی ما به سرعت پروتئین های میخچه را شناسایی کرده، حمله می کند و از بین می برد

زیرا آنها را به عنوان بخشی از وجود شما تشخیص نمی دهد. هنگامی که سیستم ایمنی این پروتئین را شناسایی کرد،
.از شما در برابر ویروس کووید-19 نیز محافظت می کند

 
بهترین زمان برای تزریق واکسن در دوران بارداری چه زمانی است؟ آیا خطری برای کودک من ایجاد

می کند؟

 
بهترین زمان برای واکسیناسیون در اسرع وقت است. دریافت واکسن در هر مرحله از بارداری بی خطر است. هیچ

دلیل علمی وجود ندارد که اثبات کند این واکسن منجر به ناباروری یا سقط جنین شود. عفونت کووید-19 می تواند به

ویژه برای کسانی که باردار هستند خطرناک باشد. مطالعات نشان می دهد که احتمال بستری شدن در بیمارستان در
افراد باردار آلوده به کووید-9 بیشتر است. خطرات ناشی از ابتال به کووید-19 بسیار بیشتر از خطرات مرتبط با واکسن

.است. دریافت واکسن در دوران بارداری به محافظت از شما و نوزاد تازه متولد شده تان کمک می کند
 

در بسیاری از موارد خفیف در نظر گرفته می شود، چرا به واکسن نیاز دارم؟ Omicron اگر
 

در افرادی که به طور کامل در برابر کووید-19 واکسینه شده اند خفیف نشان داده است، اما Omicron در حالی که
می تواند منجر به بیماری شدید و مرگ در بین افراد واکسینه نشده یا افرادی که دارای نقص ایمنی هستند، بشود.

همچنین شیوع باالیی در جامعه وجود دارد که به این معنی است که آلوده شدن و انتشار ویروس بسیار آسان تر است.

انتقال گسترده تر همچنین به معنای افزایش تعداد بستری ها در بیمارستان ها در سراسر انتاریو است. برای محافظت

 .به همه توصیه می شود که سه دوز واکسن را تزریق کنند Omicron در برابر
 

اگر کووید-19 دارم چه زمانی باید دوز بعدی (یا سوم) خود را رزرو کنم؟
 

عفونت اخیر به شما مصونیت طبیعی برای مدتی (ماه ها) می دهد، اما توصیه می شود قبل از رزرو نوبت بعدی یا دوز

سوم واکسن، حداقل سه ماه پس از عفونت خود صبر کنید تا بهترین ایمنی را داشته باشید. اگر قبل از آلوده شدن دو
دوز واکسن تزریق کرده اید، .در صورت عدم دریافت نوبت سوم، در خطر ابتال به عفونت مجدد قرار دارید

 


