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 اطعالات پايه در ومدر  وانيسکاسنوي و تست
 
 
 

 واکسنياسيون
 

 
 

 ورکنوايسور یموتاند به زورب بميرای کوويد-١٩ منرج شود که رد رشايط احد یمتواند بميرای رطخناکی شاب.د سبيرای

قيرزت .دنانابيرگ هب تسد یراميب نيا ضراوع اب اهتدم زا سپ زونه دناهتفاي دوبهب هک یراميب نيا هب نِ ايالتبم زا 
 واکسن، رد کنرا رعاتي افلصه امين، مقررات بهادشتی و پوشندي سامک، بتهرين راه ربای جليگوری زا اتبال به اين
 بميرای سات.  سافتاده زا واکسن خايترای سات و زهنياهی در رب نادر.د واکسنهای توليد شده رد آلمان کتيفي سبيرا

 ژآ یاهدرادناتسا قباطم نسکاو نيا .دنرثؤ م رايسب و هتشاد یالاباپورا یيوراد سنا (EMA) یاهشيامزآ دروم و هيهت
 معتدد رقار رگفته سات.

 
 

رد احل احضر اين واکسن به مقادر اکفی ربای واکسيساوين همه شهورنناد رد سدتسر نيست. زا انيور، ودلت التيواهيی  
 را رد رظن رگفته که اطمبق آناه واکسنيسايون افردا اناجم شیمود.

 
 
 
 

 یاهتيولا بيترت  وانيسکاسنوي در کي گنها:
 

 
 
 
 

 هورگ ١- الويت الو
 

افدار باالی ٠٨ اسل  

 یرتسبهمين ،یرتسب زکارم رد تبقارم اي یراتسرپ ،نامرد تهج هک تبقارم هب نِ ادنمزاين اي و نادنملاس و يا رد زکارم

 رسپاي ،دنربیم رس هب تراظن تحت یِ همنچين کراکنان اين زکارم

  ِی

 سمکنوی رگوه

افداری که به طور مستمر به تزريق سکاون رکونا اتشغال رادند  

رداک پرتساری زکارم ارمقبت رسپايی و  

افداری که راک ارزيابی و بررسی ارمبقتهای رسپايی ار به عههد ادرند  

افداری که رد زکارم امردنی با خطر باالی لآویگد به رکونايوروس اتشغال رادند، به ويژه کراکنان بخش ارمقبتهای  

 ويژه، بخش اورژانس، بخش دادماهای پزشکی، بخش سرپايی ويژه ارمبقت تسکينی، زکارم تزريق واکسن و بخشهايی
 )هير یپوکسوکنورب رد ًالثم( تسالاب اهلزورئا قيرط زا سوريوانورک هب یگدولآ لامتحا اه نآ رد هک

افداری که رد زکارم امردنی همواره رد حوهز امردن، ارمقبت يا پسرتاری، خطر باالی ابتالی آنها به بيمرای رد اثر  

 لآوهد دشن با رکونايوروس وجود ادرد -به ويزه در بخش رسطانشناسی يا پيوند يا برای امردن بيمارانی که نقص سيستم

ايمنی رادند  
 
 
 
 

 هورگ ٢- الويت دوم
 

افدار باالی ٠٧ اسل   

مبتاليان به تريزویم ١٢ يا نقص دازردامی تاليدوميد   

افداری که ضعو پيوندی ادرند  

مبتاليان به زوال قعل يا قعابتفایگد ذهنی يا اتخالالت ذهنی دشيد م(انند اسکيزفورنی، افسیگدر دشيد)  

افداری که تحت امردن رسطان قرار رادند      

ِِ  ايالتبم مزمن ريه     یدادسنا یراميب هير نمزم یدادسنا یراميب ،هير ینيبانيب یراميب دننام( یوير نمزم یاهیراميب هب ن

 فيبروز سيستيک)، ديستروفی عضالنی يا بيمرایهای صعبی ضعالنی اشمبه، ديابت شيرين همهار با عوضرا، سيورز ،  
(  کبدی يا اسير بيمرایهای ممزن کبدی، بيمرایهای مزمن لکيوی يا چاقی (با اشخص توهد بدنی باالی ٠۴

افداری که به تخشيص پزشک، به لديل ارشيط اخص درفی آنها خطر بسيار باال يا باالی دشتگرتفن بيمرای يا افزايش  



2 
 

خطر رمگ آنها پس زا ابتال به کرنوايورسو وجود ادتشه باشد  
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تا دو نفر زا افار ِد رد تماس با فرد باالی ٠٧ اسل نيامزند پرتساری که در زکارم ارمبقت لاسمندی سکنوت نددرا، يا  

 درفی که پيوند ضعو هدش و يا به يکی زا بيمرایها يا معلوليتهای پشيگفته مبتالتس

تا دو نفر از نزديکان و افار ِد رد تماس با زنان بارادر  

اسکنی که رد زکارم بستری يا نيمبهستری برای معلولين ذهنی يا روانی اتشغال رادند يا به عنوان پرتسار به طور سمتمر  

 یراتسرپ ،نامرد هنيمز رد يا ارمقبت رسپايی زا معلولين ذهنی يا راونی رد منزل بيمرا فعلايت رادند

افداری که به الديل حرفهای رد رمازک امردنی يا اشملغ امردن یالاب رطخ اب یِ لآویگد به رکونايوروس اتشغال ادرند به  

ويژه پزشکان و رداک امردنی که به طور سمتمر رد تماس با بيمرا یمبانشد؛ رداک درمانی که با خدامت رمبوط به خون  
 و پالسما رسو راک رادند و يا رد زکارم تزريق سکاون فعلايت یمکنند

 یالتبا یالاب رطخ اهیياميپهار یط ًالثم تمدخ نمض هک یدادما یاهورين هيلک و سيلپ آنها به فعنوت وجود رادد.

همنچين رسباازن که ضنم اعماز به راخج زا کشور خطر باالی ابتالی آنها به فعنوت وجود دراد  
ِوسسه باتساننشاسی لآمان  ،دناتمدخ هب لوغشم روشک زا جراخ رد ناملآ تلود ناگدنيامن ناونع هب هک یدارفا م نالغاش اي  

که رد مکانیهايی با امدخت بهادتشی نااکفی مدخت یمکنند و با خطر باالی ابتال به فعنوت مواجهاند  
 یريگشيپ یاههزوح رد ناملآ رد هک یزکارم و اهداهن اي ،ناملآ یسايس تاسسؤ م یارب روشک زا جراخ رد هک یدارفا زا
بحارن، برقراری ثبات، بهبود ارشيط پسانجگی، هکمرای در توسهع، و يا برنامههای فرهنگی و مآوزشی راک یمکنند و  
یالاب رطخ اب و هدوب تمدخ هب لوغشم یفاکان یتشادهب تامدخ اب  ابتال به فعنوت

 قِ
 يا به عنوان شهرنود لآمانی رد مناط

 ربورو سهتند

ه و رادمس کواکدن اتسنثايی اتشغال رادند افداری که رد مهکدودکها، زکارم نگهرادی روازنه کودک، رادمس ويژ  

افداری که رد بخش امدخت بهادشت عمویم و به ويژه پستهای رمبوهط برای فحظ زيسراختهای بميراتسانی فعلايت  

 رادند
افداری که رد اقماتگهاهای پناهيوجی و بیخانماهنا و يا رد زکارم حمايت زا بیخانماهنا و يا اخنههای زنان سمتقر، يا  

 شمغلو به راک سهتند

افداری که طبق قوانين ايالتی رد اچروچب هدام ۵۴لاف کتاب يادزهم اقنون تأمين اتجماعی، روازنه به ارمقبت از لاسمندان  

 یراتسرپ هب نِ ادنمزاين اي اتشغال ادرند
 
 
 
 

 هورگ ٣- الويت سوم
 

     ۶٠ یالاب دارفا اسل

    ،دناهتفاي دوبهب و هتفرگ رارق نامرد تحت هک ناطرس هب نِ ايالتبم :ريز یاهیراميب هب التبم دارفا ايالتبم  ِن به نقص سيستم

 ايمنی يا ايدز، بيمرایهای اتوايميون، بيمرایهای روامتولوژی، نارسايی لقبی، رآيتمی، سکته مغزی، آسم، بيمرای لاتهابی  
( روهد، ديابت شيرين بدون عوراض، اچقی (با اشخص توهد بدنی باالی ٠٣  

افداری که به تخشيص پزشک، به لديل ارشيط اخص درفی آنها خطر باالی دشت رگتفن بيمرای يا افزايش خطر رمگ  

 آهنا پس زا ابتال به رکونايورسو ووجد ادتشه باشد
تا دو نفر از نزديکان افدار نيامزنِ د ارمبقت باالی ٠۶ اسل که به يکی زا بيمرایهای پشيفگته مبتال بانشد   

افداری که زجو اعاضی نهداهای دولتی اساسی بدوه يا به ويژه رد منابص رمبوهط رد نهداهای دولت، به عنوان دولت   

 و نهدا اجاريی، رد نيروهای لسمح، پليس، گمرک، آتش نشانی، کنترل باليا زا جمله امزاسن دادما فنی، سگدادتری و
 تاسسؤ م و اهنامزاس اي ناملآ یسايس یاهداينب ،ناملآ کيتاملپيد یاهیگدنيامن رد روشک زا جراخ رد ،تلادع یارجا
 ،هعسوت رد یراکمه ،یگنجاسپ طيارش دوبهب ،تيبثت ،نارحب زا یريگشيپ یاههنيمز رد ناملآ لاردف یروهمج رد رقتسم

 و يا برنامههای رفهنگی و مآوزشی راخجی يا به عنوان يک شهروند لآمانی رد امزاسنهای بينلامیلل اتشغال رادند
ناظارن صندوقهای انتخاباتی  

 ،اههناخوراد صخالاب دننکیم افيا هعماج راتخاس رد یتايح شقن هک دنراد لاغتشا یتاسسؤ م و زکارم رد هژيو هب هک یدارفا

صنايع راديوی، امدخت تدفين و اخکسپاری، صنايع اذغيی، تأمين آب و انرژی، دعف فضالب و دميريت پسماند، حمل و  
 نقل و ترايفک، همنچين رد بخش فناوری اطعالات و مخابرات

افداری که در زکارم امردنی با اتحمال کمتر لآویگد به رکنوايوورس فعلايت ادرند، به ويژه رد امزآيشگاهها و کراکنانی  

 که تماس سمتقيم با بيماران ندراند
افداری که رد هدرخفروشیهای مواد اذغيی اتشغال رادند      

افداری که رد زکارم ويژه حمايت زا کواکدن و نجووانان اتشغال ادتشه، همنچين افداری که رد رادمسی غير زا رادمس      

ه شمغول به راک سهتند که به اخطر نوع راک يا ارشيط زندیگ به طور اوضحی ابتدايی، رادمس اتسنثايی يا رادمس ويژ  
 اتحمال لآودیگ آنها به رکنوايوروس زياد است
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 هورگ ۴ - بدون لايوت
 

همه اسکنی که احتمال ضعيتفر ابتالی آهنا به کوويد-١٩ یمرود. به اين افدار پس زا تعيين ردجه لايوت، پيشنهدا  

 سکاويايسون هداد یمشود.
 
 

 ستت
 

 یالتبا ناوتیم اهنآ هٔ ليسو هب هک دنراد دوجو یياهتست دادعت کي رفد به ورکنا را خشتيص ددا. اناجم ستت هاتيم
سبيرای دارد زيرا انلق ويسور بوند و اقتنال آن به ديگرنا هيمشه ربای رفد انلق ملومس نيست.  

 
 رد احل احضر سه نعو ستت موجود سات:

 

 1.  ستتاهيی (تحت عوننا ستت پی.یس.آر) که توطس اکدر شزپکی و به طور مومعل رد طمب شزپک اناجم

شیمنود، و اين رد صورتی سات که حامتال وربد رفد به کوويد متبال شده سات  

) که توطس افراد آموشزديده یموتانند اناجم شنود و 2.  ستتاهيی (تحت عوننا ستت آتنیبادی فوری  
 

 3.  ستتاهيی (تست خود-تشخيصی) که ره رفد یمتواند خود رد منزل اناجم هدد
 

 
 

 ستت آتنیبادی فوری رد سبيرای زا طمباهی شزپکی، رماکز ستت، دااخورنهها و طمباهی دنادپنشزکی موجود سات.

 ودلت حلقاد هزنيه يکبرا ستت رد هتفه را ربای همه شهورنناد تبقل یمنک.د رد انياج (لکني خبشادریها) و انياج (لنيک

انجمن شزپکان غيخرصصوی نيدزراکسن)، یمتواندي ردبهرا رماکزی که رد منطقه شما ستت اناجم یمدهند الطاعات  
 سکب کندي.

 

 ،دنهدیم یرتشيب نانيمطا یصيخشت-دوخ تست و یروف یدابیتنآ تست جيتن یتسرد دوجو نيا اب  ِه مفنی آناه طقعی نيست.
 ،تست یفنم هجيتن مغريلع  مينکیم اضاقت ورنيا زا مقررات رمبوط به حفظات رد ربابر عتنوف را عراتي کيند.

 

ِ  خود را به منزل ِ  اعيرس اي و دينامب هناخ رد ،هدش تبثم امش  یصيخشت-دوخ تست هجيتن رگا   امتح  ميدنمشهاوخ
:مهم اهنت .دوش ماجنا امش یارب رآ.یس.یپ تست ًامتح تسا مزال اريز .ديريگب سامت دوخ هداوناخ کشزپ اب هلصافالب 

اسربين.د  
 یالتبا هب کوکشم تست هک تسا تروص نيا رد  شما یم تواند أتييد و اي منتفی رگدد.

 
 
 

 


