اخبار
دوز سوم واکسن از اول سپتامبر در دسترس خواهد بود
 30اوت2021 ،
از اول ماه سپتامبر ،دوز سوم واک سن کووید 19-در د سترس ٔ
کلیه سالمندان مقیم در مراکز مراقبت جمعی و نیز ساکنان آلبرتا که دچار نقص
سیستم ایمنی هستند قرار خواهد گرفت.
دولت آلبرتا همواره مراقبت از آ سیبپذیرترین اق شار ما را اولویت خود قرار داده ا ست .آلبرتا از نخ ستین ا ستانهایی بود که به ار ٔ
ائه واک سن به بزرگ ساالن در مراکز مراقبت جمعی و
ساکنان دارای نقص سیستم ایمنی این استان پرداخت.
دریافت دوز سوم واکسن موجب افزایش سطح ایمنی و بهبود محافظت برای تمامی سالمندان مقیم در مراکز مراقبت جمعی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی خواهد شد.
برای آن دسته از ساکنان آلبرتا که به مناطقی سفر میکنند که بازدیدکنندگان واکسینهشده با کوویشیلد/استرازنکا یا دوزهای ترکیبی را نمیپذیرند نیز دوز  mRNAدردسترس خواهد بود.
«ما همچنان نسبت به محافظت از ساکنان آلبرتا درمقابل کووید 19-متعهد خواهیم بود و واکسیناسیون امنترین و مؤثرترین راه ار ٔ
ائه این محافظت است .ما همواره برای هدایت فرایند
ت صمیمگیری به جدیدترین پژوهشها متکی بودهایم و اکنون که شواهد نشان میدهد دریافت دوز سوم به سود افراد دارای نقص ایمنی و افراد سالمند در مراکز مراقبت جمعی است با
کمال میل به ارائه آن خواهیم پرداخت».
تایلر شاندرو ،وزیر بهداشت
«آمار نشان میدهد دوز بیشتر موجب محافظت قویتر برای افراد دارای نقص ایمنی و افراد سالمند مقیم در مراکز حمایتی خواهد شد .همانگونه که پیشتر ،دسترسی سریعتر به واکسن
ٔ
فاصللله زمانی کوتاهتر چهارهفتهای بین دو دوز را در اختیار این افراد قرار دادیم با دریافت آمار جدید به تالش خود برای محافظت از تمامی سللاکنان آلبرتا ادامه خواهیم
کووید 19 -و
داد».
دکتر دینا هینشا ،مدیر ارشد پزشکی وزارت بهداشت

سالمندان مقیم در مراکز مراقبت جمعی
ً
افراد سللالمند مقیم در مراکز مراقبت جمعی تقریبا پنج ماه پساز دوز دوم خود واجد ش لراید دریافت دوز سللوم خواهند بود .افراد واجد ش لراید دوز سللوم خود را در مرکز خود دریافت
خواهند کرد.
شرایط نقص ایمنی
شراید نقص ایمنی برای واجدین شراید دریافت دوز اضافی دستکم هشت هفته پساز دوز دوم خود از این قرار است:


دریافتکنندگان اعضای پیوندی شامل پیوند اندامهای جامد و پیوند سلولهای بنیادی خونساز.



افراد دارای بیماری مزمن کبدی که مرتب دیالیز میشوند.
ً
افراد تحت درمان سرطان فعال (شیمیدرمانی ،ایمنیدرمانی یا درمانهای هدفمند) بهاستثنای افرادی که صرفا تحت درمان هورمونی ،پرتودرمانی یا جراحی قرار دارند.




افراد تحت درمان دارویی خاص برای بیماریهای خودایمن شامل ریتوکسیمب ،اوکرلیزومب و اوفاتومومب.

واکسیناسیون برای سفر
آن دسته از ساکنان آلبرتا که دوز معتبر واکسن مورد استفاده در آلبرتا را دریافت کرده باشند دارای واکسیناسیون کامل تلقی میشوند.
اما برخی مناطق خارج از کانادا اعالم کردهاند که پذیرای بازدیدکنندگانی که با کوویشیلد/استرازنکا یا دوزهای ترکیبی واکسینه شده باشند نخواهند بود.
آن دسته از ساکنان آلبرتا که ق صد سفر به مناطقی را دارند که بازدیدکنندگان دریافت ٔ
کننده واکسیناسیون با کوویشیلد/استرازنکا یا دوزهای ترکیبی را نمیپذیرند دستکم  28روز پساز
دوز دوم ،دوز اضافی  mRNAرا در اختیار خواهند داشت.

حقایق سریع


ً
ً
براساس آمار افراد دارای نقص ایمنی (تقریبا  60،000نفر در آلبرتا) و سالمندان مقیم در مراکز مراقبت جمعی (تقریبا  58،000نفر در آلبرتا) 118،000 ،نفر واجد شراید
دوز واکسن اضافی کووید 19-هستند.




تا امروز 77/9 ،درصد افراد باالی  12سال آلبرتا دستکم یک دوز و  69/7درصد هر دو دوز واکسن را دریافت کردهاند.
ٔ
سوابق ایمن سازی در  MyHealth Recordsدر د سترس قرار دارد .ساکنان آلبرتا که م سافرت میکنند میتوانند از سابقه کاغذی خود که در زمان واک سینا سیون
دریافت کردهاند نیز استفاده کنند.

اطالعات مرتبط


( Book your COVID-19 vaccine appointmentتعیین وقت قبلی برای واکسن کووید)19-

پرسشهای رسانهها
استیو بیوک
780-288-1735
دبیر ارشد مطبوعات ،بهداشت
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