
 های خویب دار�مما همه در�ارە وا�سن سوال 

 ا�من هستند؟   COVID-19های آ�ا وا�سن

 و پزشکان �شوند، ا�من و اث��خش هستند. آنها توسط کمیته کارشناسان علکه در کانادا عرضه �  COVID-19های وا�سن
 های مورداستفادە در کانادا را دارند. ها همان ک�ف�ت و ا�میف سایر وا�سنادارە بهداشت کانادا تای�د شدند. این وا�سن

 کانادا و کبک �ک س�ستم پا�ش وا�سن �س�ار جامع دارند. 

 اث��خش هستند؟   COVID-19ها چقدر در مقابل  وا�سن

ی و مرگ اث��خش هستند. ا�ر نگرایف در�ارە وا�سن80ب�ش از    COVID-19های  همه وا�سن ها% در مقابل ب�ماری شد�د، �س�ت
ارز�ایب � را  با متخصص مراقبت درمایف صحبت کن�د که در مرکز وا�سینا�سیون شما  ترت�ب، شما قادر  دار�د،  کند. بدین 

�د.   خواه�د بود تصم�م آ�اهانه بگ�ی

 چرا وا�سیناسیون مهم است؟

ی  COVID-19های  وا�سن -COVIDکنند. هدف اص� وا�سیناسیون عل�ه  �  از ب�ماری شد�د و خطر بروز عوارض پ�شگ�ی
ی و مرگ نا�ش از    19 تواند در حفظعالوە، � تر هستند. بهکسایف است که در معرض خطر ب�ش  COVID-19کاهش �س�ت

 عادی در ا�ع وقت را مه�ا کند.  های خدمات اجتما� کمک کردە و امکان برگسالمت و فعال�ت 
گ

 شت جامعه به زند�

 چه ک� در معرض خطر است؟

هستند. کسایف که ب�ماری مزمن دارد و مرتب با   COVID-19بروز عوارض و مرگ نا�ش از    تر سالمندان در معرض خطر ب�ش
ف در معرض خطر هستند، اما سن اص�افراد مبتال در تماس هستند �ا   ت��ن عامل خطر است. ا�میف ضع�ف دارند ن�ی

 توانم وا�سن بزنم؟ کجا �
� نزد�ک شما   ، ف �افنت برای  بزن�د.  وا�سن  قب�  وقت  بدون  �ا  با  مکانتوان�د  تار�ــــخ  ت��ن  و  خود  از  به  موجود،  های 

Québec.ca/vaccinCOVID  19های  بازد�د کن�د. وا�سناسیون را�گان است. وا�سن-COVID    در بخش خصو� عرضه
شوند.ن� 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


 

نت مشکل داشتم، چطور؟   ا�ر در استفادە از این�ت
 

� ندار�د، با شمارە  نت دس�ت نت مشکل دار�د، از خانوادە �ا دوستان درخواست کمک کن�د. ا�ر به این�ت  ا�ر در استفادە از این�ت
�د.  877-1- 4545-644   (شمارە را�گان) تماس بگ�ی
 

 توانم وا�سن در�افت کنم؟ا�ر کارت ب�مه سالمت نداشته باشم، آ�ا �
 

در�افت کن�د، ز�را این تدب�ی بهداشت    COVID-19توان�د وا�سن  ا�ر مق�م دا�م ن�ست�د و کارت ب�مه سالمت ندار�د، همچنان �
 � عمو� برای محافظت از تمام کسایف  

گ
توان�د  شما �فنظر از وضع�ت مهاجریت خود، � کنند.  است که در کبک زند�

اطالعات برای مقامات  شود.  وا�سن در�افت کن�د. از این اطالعات فقط برای تای�د ه��ت فرد در پا�گاە وا�سن استفادە � 
(شمارە را�گان)    1-877-644- 4545شود. ا�ر کارت ب�مه سالمت ندار�د، با شمارە  ارسال �شدە �ا در سایر اهداف استفادە ن� 

�د.    تماس بگ�ی
 

 ن�از دارم؟ COVID-19من برای محافظت خوب، به چند دوز وا�سن 
 

ف برای کاهش ب�شدوز دوم  کشد.  روز طول �   14اث��خ�ش دوز اول حداقل   تر انتقال و افزا�ش محافظت و مدت محافظت  ن�ی
وری است.   وع اث��خ�ش دوز دوم، بعد از حدود �ک هفته است. شما �ک هفته بعد از در�افت دوز دوم، محافظت  �ف �ش

، دوز دوم با�د هشت هفته �ا ب�ش   .  تر بعد از دوز اول تزر�ق شود مناسب خواه�د داشت. برای ا�جاد محافظت به�ت
 

وری است.    مبتال شدە بودند، �ک  COVID-19روز قبل از در�افت وا�سن خود به    21کسایف که حداقل  برای   دوز وا�سن �ف
کند. از این رو، دوز وا�سن فردی که  کند که دوز اول وا�سن عمل � وا�شن س�ستم ا�میف را به همان صوریت آغاز �  عفونت 

به  قبً� 
 COVID-19    مبتال شدە است، مثل دوز دوم فردی که اصال مبتال �شدە، اثر �ادآور دارد. توجه داشته باش�د که در�افت دو

 شدە است، خطرنا� ن�ست.  COVID-19دوز وا�سن توسط فردی که به 
 

 ن��ت بعدی برای در�افت دوز دوم در مرکز وا�سینا�سیون به شما دادە خواهد شد. 
 

 کنم؟آ�ا من مدرک وا�سیناسیون در�افت � 
 

شود. این در رابطه با همه کن�د، �ک �سخه کاغذی مدرک وا�سیناسیون به شما دادە � در کبک، زمایف که وا�سن در�افت � 
ف بعد از در�افت وا�سن  انجام �   COVID-19ها از جمله وا�سن  وا�سن شود. عالوە بر آن، مدرک وا�سیناسیون د�جیتال ن�ی

19-COVID    س است. این مدرک وا�سیناسیون �ک فا�ل توان�د آن را با کامپیوتر �ا تلفن همراە خود  است که �  PDFدر دس�ت
وا�سیناسیون   مدرک  ا�ر،  حیت  باش�د،  دانلود کن�د.  داشته  � �شدت  د�جیتال  را  توص�ه  خود  مدرک  �سخه کاغذی  شود 

 نگهداری کن�د. 



 

-selfتوان�د مدرک وا�سیناسیون د�جیتال خود را در پرتال سلف �و�س (خود، شما �  COVID-19بعد از در�افت وا�سن  
service portal  به آن، به � برو�د. بعد    https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale) دانلود کن�د. برای دس�ت

 از ورود به پرتال، این اطالعات از شما درخواست خواهد شد: 
 

•  :
گ

 نام و نام خانواد�
 تار�ــــخ تولد:  •
ف دوز وا�سن  •  COVID-19تار�ــــخ در�افت اولنی
 اول  COVID-19ن�ع وا�سن  •
 شمارە ب�مه سالمت  •

 
که پ�ام خطا ظاهر شود.  خود را دانلود کن�د، مگر آن توان�د مدرک د�جیتال وا�سیناسیونبعد از تای�د این اطالعات، شما �

 شود: توان�د مدرک خود را در پرتال دانلود کن�د. در موارد ز�ر پ�ام خطا ظاهر �در این صورت، شما ن� 
 

) �ا Quebec Vaccination Registryوا�سن کبک ( سامانهبع�ف اطالعایت که ارا�ه کرد�د، منطبق بر اطالعات  •
 ) ن�ست.  RAMQ), Régie de l’assurance maladie du Québecسامانه ادارە ب�مه سالمت کبک (

 ثبت �شدند.  RAMQوالدین شما در  •
 

د.  س همه افراد وا�سینه شدە قرار گ�ی  تالش در ج��ان است تا مدرک وا�سیناسیون د�جیتال در دس�ت
 پرتال ن�ستند. قادر به دانلود مدرک از  تر م سال و ک  14افرادی که 

 
  Clic Santéنالین در  آا�ر مدرک وا�سیناسیون کاغذی �ا د�جیتال شما غلط دارد، با�د درخواست کن�د اصالح شود. بصورت  

�د.  �و�س رفع مشکل)    -COVID-19(وا�سن    COVID-19 Vaccine- Troubleshooting serviceبا انتخاب   وقت بگ�ی
با   با�د بصورت حضوری  از آن، شما  �ا �ک مدرک شناسایی د�گر به �ک مرکز وا�سبعد  ناسیون  یکارت ب�مه سالمت خود 

 مراجعه کن�د. 
 

 تر در�ارە مدرک وا�سیناسیون، از این تارنما بازد�د کن�د:  برای در�افت اطالعات ب�ش 
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-
19-vaccination/proof-covid-19-vaccination 

 
ی �  COVID-19�ادآوری: وا�سن عال�م را کاسته و از بروز عوارض پزش� مرتبط با   �ن  پ�شگ�ی کند. وا�سیناسیون به�ت

 روش محافظت است. 
 

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale

