
 

     AstraZeneca استرازینیکا 19اطمینان خاطر داشتن جهت استفاده از واکسن کووید 

تنظیم کلیه داروها، وسائل پزشکی و اجزاء خون  (MHRA)تنظیم داروها و محصوالت بهداشتی سازمان در بریتانیا 

 جهت تزریق و همچنین واکسن هایی که بعنوان قسمتی از این برنامه ارائه میگردد بعهده دارد.

که از نگرانیهایی که راجع به    کامأل و قطعأ معتقد است که هیچ مدارک و شواهدی موجود نیست MHRAازمان  س

 استرازینیکا ابراز گشته، ثابت کند. 19 واکسن کووید

باید در قرار مالقات خود حضور مراجعه نمایند،  19واکسن کووید   میگردد که جهت دریافتتقاضا هر وقت از افراد 

 یابند. 

 می گوید:  MHRAدکتر فیل برایان، رئیس ایمنی واکسن های سازمان 

میدهیم ولی هیچگونه شواهدی موجود نیست که ثابت کند سبب و  ما بدقت گزارشات را مورد بررسی و بازبینی قرار 

 علت آن واکسن میباشد.

میلیون دُز واکسن   11لختگی خون میتواند بطور طبیعی رخ دهد و خیلی نادر نیست.  در سراسر بریتانیا، بیش از 

ز تزریق واکسن بدست  استرازینیکا تا بحال تزریق شده است و گزارشات در ارتباط با شمار لختگی خون که پس ا

 رسیده، بیش از  آن نیست که در جمعیتی که واکسینه میگردند، بطور طبیعی  رخ میدهد.  

ما در حال همکاری نزدیک با هم تایان بین المللی هستیم تا تجارب ایمنی جهانی واکسن های کووید را درک کنیم و  

گذاریم.اشتراک میگزارشات و داده های ایمنی را بسرعت با همدیگر ب  

خویش مراجعه نمایند.  19هر وقت از افراد تقاضا میگردد، باید جهت دریافت واکسن کووید   

 هم گروهها 

را به افرادی که تحت خطر ابتالء به ویروس کرونا میباشند،   19واکسن کووید  NHSهم اکنون سازمان ان اچ اس 

 ارائه مینمایند.

 که شامل گروههای زیر میباشد:  

  

 به باالسال  50افراد  •

 افرادی که از لحاظ بالینی بسیار آسیب پذیر هستند( ( معرض خطر زیاد ابتالء به ویروس کروناافرادی که در  •

 ( د متوسط خطر ابتالء به ویروس کرونا میباشند )از لحاظ بالینی آسیب پذیرندافرادی که در ح •

ثبت شده    ناتوانی در یادگیرینامشان در دفتر پزشک خانوادگی  افرادی که دچار ناتوانی در یادگیری هستند و   •

 .است

 افرادی که در خانه سالمندان زندگی میکنند و یا مشغول به کار هستند  •

 میباشند شاغلین بهداشتی و خدمات اجتماعی که واجد شرایط  •

 مراقبین بدون مزد   •

  

 

https://www.gov.uk/government/news/mhra-response-to-irish-authorities-action-to-temporarily-suspend-the-astrazeneca-covid-19-vaccine
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/who-is-at-high-risk-from-coronavirus-clinically-extremely-vulnerable/
https://www.mencap.org.uk/advice-and-support/health/dont-miss-out
https://www.mencap.org.uk/advice-and-support/health/dont-miss-out

