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 چگًَْ تیواض هی ـْین ّ ؼیؽتن ایوٌی تسى چگًَْ اظ ها هحافظت هی کٌس؟

ػْاهل تیواضیعای ػفًْی هتؼسز ّلتی ّاضز تسى اًؽاى هی ـًْس ـطّع تَ تکثیط کطزٍ ّ ؼپػ تَ تافتِا ّ اًسام ُای تسى 

یافتَ ّ ؼثة آؼیة ػولکطز اػضای هرتلف زض تسى هی ـًْس. ایي اذتالل ػولکطز تَ ـکل ُای هرتلف ذْز ضا گؽتطؾ 

ًفاى هی زُس ّ هفرك هی کٌس کَ فطز تیواض ـسٍ اؼت ّ ًفاًَ ُای تیواضی هاًٌس تة، تی اـتِایی، ؼطزضز، اؼِال ّ ؼطفَ 

ط اؼاغ هاُیت ذْز ـطّع تَ هماتلَ هی ًوایس ّ تغییطاتی ّ تٌگی ًفػ ظاُط هی ـًْس. اظ ططف زیگط ؼیؽتن ایوٌی تسى ت

هی کٌس تا تتْاًس خلْی اًتفاض تیفتط تیواضی ضا تگیطز. آهازٍ ـسى ؼیؽتن ایوٌی تطای خلْگیطی اظ ضـس ػاهل تیواضی تَ طْض 

ٍ ّ تیواضی ضّظ طْل هی کفس لصا فطلت اظ زؼت ضفتَ ّ تیواضی آًمسض پیفطفت کطزٍ کَ زیگط زیط ـس 01هؼوْل حسّز 

 تطّظ کطزٍ اؼت.

زض ذیلی اظ تیواضیِای ػفًْی اگط فطز اظ تیواضی تِثْز تیاتس ؼیؽتن ایوٌی تسلیل حافظَ ایداز ـسٍ زض زفؼات تؼس کَ آى ػاهل 

تیواضیعا ترْاُس ّاضز تسى ـْز ذیلی ؼطیغ فؼال هی ـْز ّ لثل اظ ایٌکَ زیط ـْز ّ تیواضی پیفطفت کٌس ذیلی ؼطیغ ؼثة 

 ػاهل تیواضیعا ـسٍ ّ فطز ؼالن هی هاًس.ًاتْزی 

زض ظهاى ُای لسین کَ ّاکؽٌی ّخْز ًساـت اًؽاى ُا هثتال تَ تیواضی هی ـسًس تؼساز ظیازی اظ آًِا هی هطزًس ّ یا زچاض 

هوکي تْز تا هستی یا تطای ُوَ ػوط همْى ّ  هؼلْلیت هی ـسًس ّ هاتمی کَ تِثْز پیسا هی کطزًس ، ًؽثت تَ آى تیواضی 

 ایوي ـًْس.

 

 ّاکؽي چیؽت ّ چَ ًمفی زض ؼالهت هطزم زاضز؟

ّاکؽي ُا زض ّالغ حالل پیفطفت ػلن ّ زاًؿ ُؽتٌس. تا ضّؾ ُای تؽیاض زلیك ػاهل تیواضیعا ضا تغییطاتی هی زٌُس کَ 

کؽي تدْیع ّا فطزی   ًتْاًس ؼثة تیواضی تفْز ّلی ذالیت تحطیک ؼیؽتن ایوٌی ضا زاـتَ تاـس. زض ایي حالت ّلتی تطای

تَ ؼیؽتن ایوٌی فطز فطلت زازٍ هی ـْز تا ذْزؾ ضا آهازٍ کٌس ّ حافظَ ایوٌی ایداز کٌس تا اگط زض ضّظُا یا  هی ـْز ، 

هاُِای آیٌسٍ تا ػاهل تیواضیعای اللی هْاخَ ـس تَ ؼطػت خلْی تکثیط ّ تیواضیعایی آى ضا تگیطز ّ فطز ُوچٌاى ؼالن 

همًْیت ّ ایوٌی اًؽاى اؼت. پػ ها اًؽاًِا زّ ضاٍ زض پیؿ ضّ زاضین یا ایٌکَ ضًح تیواضی  تواًس. ایي الل اؼاؼی زض ایداز

ضا هتحول ـْین ّ تَ طْض طثیؼی تا زازى تلفات ّ تحول زضز ّ ضًح تیواضی ًؽثت آى تیواضی همًْیت پیسا کٌین ّ یا ایٌکَ تا 

ضًح ّ تلفات تیواضی تَ ُواى هیعاى همًْیت ّ ایوٌی ّاکؽي ظزى لثل اظ هثتال ـسى ذْزهاى ضا ایوي کٌین ّ تسّى تحول 

 تطؼین.

ًفاى زاز کَ تطای ضؼیسى تَ ایوٌی ّ همًْیت طثیؼی تایس تلفات ّ هطگ ّ هیط تؽیاض تسُین تا تؼس اظ  COVID-19تدطتَ 

ا تگیطین ّ چٌس ؼال تتسضیح تیواضی کاُؿ یاتس ّلی تا ّاکؽیٌاؼیْى ّؼیغ هی تْاًین خلْی پیفطفت ّ گؽتطؾ تیواضی ض

 ؼالهت خاهؼَ ضا حفع ًوایین.

 

 



 ّاکؽي ُا چگًَْ تْلیس هی ـًْس؟

ضّؾ ُای هؼوْل کَ ؼالیاى طْالًی هْضز اؼتفازٍ تطای تْلیس ّاکؽي تْز ػثاضت تْزًس اظ تکثیط ػاهل تیواضیعا )تاکتطی یا 

تیواضیعایی آى. هثال تطای ّاکؽي ّیطّغ( ّ ؼپػ غیط فؼال کطزى یا کفتي آى ّ یا ضؼیف کطزى ّ اظ تیي تطزى لاتلیت 

ُای کفتَ یا غیط فؼال ـسٍ هی تْاى اظ ّاکؽي ؼیاٍ ؼطفَ یا آًفلْاًعا ًام تطز ّ تطای ّاکؽي ظًسٍ ضؼیف ـسٍ هی تْاى اظ 

ّاکؽي فلح اطفال یا ؼطذک ًام تطز. گاُی ػاهل تیواضیعا اظ ذْز ؼن تْلیس هی کٌس کَ آى ؼن ؼثة ػالین تیواضی هی ـْز ّ 

 تْلیس ّاکؽي ؼن آى هیکطّب ضا غیط فؼال هی کٌٌس هثل ّاکؽي زیفتطی یا کعاظ. تطای

ضّؾ ُای خسیستط تْلیس ّاکؽي تا ضّؾ ُای پیچیسٍ تط اًدام هی ـْز کَ ترفی اظ هیکطّ اضگاًیؽن کَ ؼثة تحطیک ؼیؽتن 

تیت ب. زض ضّؾ ُای خسیستط ّیطّغ ایوٌی هی ـْز ضا خسا هی کٌٌس ّ آى ضا تؼٌْاى ّاکؽي اؼتفازٍ هی کٌٌس هثل ّاکؽي ُپا

( ترفی اظ هیکطّاضگاًیؽن هْضز ًظط اؼتفازٍ هی کٌٌس ّ ؼثة تحطیک ؼیؽتن Vectorُای غیط تیواضیعا ضا تؼٌْاى حاهل)

ایوٌی هی ـًْس. ّاکؽي ػلیَ تیواضی اتْال زض آفطیما هثال ایي ضّؾ اؼت. زض خسیستطیي ضّؾ تْلیس ّاکؽي ترفی اظ ژى 

حطیک ؼیؽتن ایوٌی هی ـْز ـٌاؼایی ّ آى ضا تسّى اؼتفازٍ اظ ّیطّغ حاهل تؼٌْاى ّاکؽي اؼتفازٍ هی ّیطّغ کَ ؼثة ت

 تِیَ ـسٍ تا ضّؾ ُای هٌِسؼی ژًتیک هی گْیٌس. کٌٌس کَ تَ ایي ًْع ّاکؽي ُا الطالحا ّاکؽي ُای 

یس ّاکؽي اؼتفازٍ ـسٍ اؼت ّ کوپاًی اظ ُوَ ضّؾ ُای هرتلف تْل 01زض تْلیس ّاکؽي ػلیَ تیواضی کطًّای خسیس یا کّْیس 

 ُای هرتلف ُط کسام اظ یک ضّؾ تطای تْلیس ّاکؽي اؼتفازٍ کطزٍ اًس.

 

 چگًَْ اظ هْثط تْزى ّ تی ذطط تْزى ّاکؽي ُا اطویٌاى حالل هی ـْز؟

ز. هحممیي تْلیس ّاکؽي یک کاض تؽیاض زلیك ّ پیچیسٍ ػلوی اؼت ّ تحت ًظاضت ّ ضػایت پطّتکل ُای زلیك اًدام هی ـْ

تؼس اظ هطالؼَ زلیك ضّی ػاهل تیواضی ّ ـٌاذت ًحٍْ تیواضیعایی آى ّ یافتي تِتطیي حالت تطای تحطیک ؼیؽتن ایوٌی تسى 

اًؽاى، کاض آظهایؿ ًوًَْ تحمیماتی ّاکؽي ضا زض آظهایفگاٍ اًدام هی زٌُس. زض لْضتیکَ ًتایح ضضایت ترؿ تْز هطالؼَ 

ًساضزُای تؼییي ـسٍ اًدام هی ـْز. ًوًَْ ُاییکَ تتْاًٌس تاییسیَ ُای اثطترفی ّ تحطیک ضّی ًوًَْ ُای حیْاًی طثك اؼتا

هٌاؼة ؼیؽتن ایوٌی زض حیْاى ّ تی ذطط تْزى ضا کؽة کٌٌس هْفك هی ـًْس هدْظ ّضّز تَ هطحلَ هطالؼات اًؽاًی ضا 

ّ ضػایت زلیك هطحلَ تَ هطحلَ، یک  زضیافت ًوایٌس. زض ًِایت طی چٌس هطحلَ آظهایؿ ّ ّاکؽي ظزى تَ افطاز زاّطلة

 ّاکؽي هی تْاًس تَ زًیا هؼطفی ـْز.

زؼتگاٍ ُای ًظاضتی هتؼسزی زاذل ّ ذاضج اظ کوپاًی تْلیس کٌٌسٍ ّاکؽي ّخْز زاضًس کَ تط ضػایت ضْاتظ ّ ًتایح هطحلَ 

رتلف تْلیس کٌاض گصاـتَ هی تَ هطحلَ ًظاضت زاضًس. تؽیاضی اظ اّلات زُِا ًوًَْ تحمیماتی ّاکؽي زض حیي طی هطاحل ه

 ـًْس ّ زلیل آى ػسم تْاًایی زض اثثات اثطترفی کافی ّ یا تی ذطط تْزى اؼت.

زض کفْضهاى تواهی ّاکؽي ُای تْلیس زاذل ّ یا ّاضزاتی اظ ُویي کاًال ُای ًظاضتی ػثْض هی کٌٌس ّ ؼاظهاى غصا ّ زاضّی 

 َ ّ هدْظ همطف ّاکؽي ُا ضا لازض هی ًوایس.ّظاضت تِساـت زضهاى ّ آهْظؾ پعـکی، زض ًِایت تاییسی

 

 چطا تطذی ّاکؽي ُا تیؿ اظ یک ًْتت ظزٍ هی ـْز؟

زض طی هطاحل هطالؼاتی هفرك هی ـْز کَ ؼیؽتن ایوٌی تسى تطای ایٌکَ تَ اًساظٍ کافی تحطیک ـْز ّ تطای هست 

تطذی   تیؿ اظ یک ًْتت تدْیع ـْز. طْالًی فؼال تواًس ّ ؼثة همًْیت طْالًی زض اًؽاى ـْز تایس زض فْالل ظهاًی

ًْتت کفایت هی کٌٌس اها تطذی زیگط اظ  2ّاکؽي ُا هثل ّاکؽي ب ث ژ )تطای تیواضی ؼل( ّ یا ّاکؽي ؼطذک تا یک یا 

ّاکؽي ُا تطای تحطیک لْی ّ طْالًی هست، ًیاظ تَ تکطاض زاضًس هثل ّاکؽي ذْضاکی فلح اطفال یا ّاکؽي زیفتطی، کعاظ 

 .ّ ؼیاٍ ؼطفَ



 

 ّاکؽي ُای زض حال ؼاذت ػلیَ کطًّا زض هٌاطك هرتلف زًیا، اظ چَ اًْاػی ُؽتٌس؟

زض طی هاُِای گصـتَ هحممیي تْلیس ّاکؽي اظ ُوَ ضّؾ ُای هرتلف کاض تط ضّی ّیطّغ کطًّا ضا آغاظ کطزًس تا ُط چَ 

ـطکت تحمیماتی ػلوی زض  211ؼطیؼتط تَ ّاکؽي هْثط ػلیَ ایي تیواضی زؼتطؼی حالل ـْز. زض حال حاضط تیؿ اظ 

ّ تْلیس ّاکؽي ُؽتٌس. تطذی اظ ـطکتِا هْفمیت تیفتطی زاـتَ ّ تْاًؽتَ اًس تَ هطاحل   کفْضُای هتؼسز زض حال تحمیك

کاضآظهایی ُای تالیٌی ضّی اًؽاى آغاظ ـسٍ اؼت. لاتل شکط اؼت کَ 0911هطالؼات اًؽاًی ًیع تطؼٌس ّ اظ اتتسای تاتؽتاى 

ژًتیکی ًیاظ تَ ظًدیطٍ ؼطهای هرمْق زض زهای ظیط لفط زضخَ ؼاًتیگطاز زاضًس ّ تمیَ ّاکؽي ُا هی فمظ ّاکؽي ُای 

 تْاًٌس زض زهای هؼوْل یرچال ُواًٌس ؼایط ّاکؽي ُای هْخْز اؼتفازٍ ـًْس.

یَ ًِایی هْفك تَ زضیافت تاییسیَ همطف ـسٍ اًس ّ یا زض ـطف زؼتیاتی تَ تاییس 0911ّاکؽي ُایی کَ تا اّل زی هاٍ 

 همطف ُؽتٌس ػثاضتٌس اظ:

 تیْ اى تک-ّاکؽي تْلیسی هفتطک ـطکت ُای آهطیکایی ّ آلواًی تَ ًام فایعض  Pfizer-BioNtech.  ایي ّاکؽي

 01اظ ًْع ّاکؽي ُای ژًتیکی اؼت ّ تطای ًگِساضی ّ حول ّ ًمل ًیاظ تَ ـطایظ حطاضتی ّیژٍ حسّز هٌفی 

ضّظ تعضیك هی ـْز. زض حال حاضط زّ کفْض  20زّ ًْتت تَ فاللَ زضخَ ؼاًتیگطاز زاضز. ایي ّاکؽي زض 

آهطیکا ّ اًگلؽتاى اؼتفازٍ اظ ایي ّاکؽي ضا آغاظ کطزٍ اًس ّ زض کفْضُای زیگطی هاًٌس کاًازا، ؼٌگاپْض، 

 .ػطتؽتاى، اهاضات هتحسٍ ػطتی، کْیت ّ تحطیي تاییسیَ همطف گطفتَ اؼت

 ْزضًا ّاکؽي تْلیسی ـطکت آهطیکایی تَ ًام ه  Moderna.  ایي ّاکؽي ُن اظ ًْع ژًتیکی اؼت ّ اؼتفازٍ آى اظ

زضخَ  21زض آهطیکا آغاظ هی ـْز. ایي ّاکؽي تطای ًگِساضی ّ حول ّ ًمل ًیاظ تَ حطاضت هٌفی  0911اّل زی 

کؽي ًیع زضخَ ًیع کاضایی ذْز ضا حفع ًوایس. ایي ّا 2-8ؼاًتیگطاز زاضز ّلی تا یک هاٍ هی تْاًس زض زهای یرچال 

هیلیْى زّظ اظ ایي ّاکؽي  061ضّظ تعضیك هی ـْز. ػالٍّ تط آهطیکا، اتحازیَ اضّپا تطای  28ًْتت تَ فاللَ  2

 .لطاض زاز تؽتَ اؼت

  ّاکؽي تْلیسی ـطکت چیٌی تَ ًام ؼیٌّْکSinovac .  ایي ّاکؽي اظ ًْع ّیطّغ غیطفؼال ـسٍ اؼت. ایي ّاکؽي

تطظیل هطالؼَ تالیٌی ـسٍ اؼت. تؼساز ظیازی اظ کفْضُا تطای تْلیس هفتطک آى زض کفْضُای هرتلف هاًٌس تطکیَ ّ 

هاًٌس تطظیل ّ اًسًّعی ّ ٌُس کَ اظ تْلیس کٌٌسگاى تعضگ ّاکؽي ُؽتٌس لطاضزاز تؽتَ اًس. زض کفْض چیي زض حال 

 2ؽي تَ فاللَ اؼتفازٍ هحسّز اؼت ّ اًسًّعی اّلیي هحوْلَ آى ضا تطای همطف ّاضز کطزٍ اؼت. زّ ًْتت ّاک

 .ُفتَ تعضیك هی ـْز. زض زهای یرچال ًگِساضی هی ـْز

  ّاکؽي تْلیسی ـطکتِای چیٌی ؼیٌْفاضمSinopharm  زض ـِطُای ُّّاى ّ پکي. ایي ّاکؽي ًیع اظ ًْع غیط

زض تحطیي ّ اهاضات هتحسٍ ػطتی تاییسیَ همطف گطفتَ ّ تا کٌْى زض کفْض چیي همطف ـسٍ  فؼال ـسٍ اؼت. 

ُفتَ تعضیك هی ـْز. زض زهای یرچال ًگِساضی هی ـْز 9ّ ًْتت ّاکؽي تَ فاللَ اؼت. ز . 

  ٌّْاکؽي تْلیسی ـطکت چیٌی کاًؽیCanSino.  ایي ّاکؽي تط هثٌای اؼتفازٍ اظ یک ّیطّغ غیطفؼال ـسٍ تؼٌْاى

ي اظ تاتؽتاى زض حاهل آًتی ژى ّاکؽي اؼت. اظ آزًّْیطّغ غیطفؼال ـسٍ تؼٌْاى حاهل اؼتفازٍ هی کٌس. ایي ّاکؽ

ًیطُّای ًظاهی چیي زض حال همطف اؼت. هطالؼَ تالیٌی زض کفْضُای ػطتؽتاى، پاکؽتاى ّ ضّؼیَ زض حال 

زض زهای یرچال ًگِساضی هی ـْز هی ـْز.  اًدام اؼت. ایي ّاکؽي فمظ یک ًْتت تعضیك  . 

  ّاکؽي تْلیسی ـطکت ضّؼی گاهالیاGameleya ي تط هثٌای اؼتفازٍ اظ یک تَ ًام اؼپْتٌیک پٌح. ایي ّاکؽ

ّیطّغ غیطفؼال ـسٍ تؼٌْاى حاهل آًتی ژى ّاکؽي اؼت. اظ آزًّْیطّغ غیطفؼال ـسٍ تؼٌْاى حاهل اؼتفازٍ هی 

ُفتَ تعضیك هی ـْز. زض حال هطالؼَ خِت تْلیس ًْع لاتل ًگِساضی زض زهای  9ًْتت اظ ّاکؽي تَ فاللَ  2کٌس. 

آًِا تایس زض فطیعض ًگِساضی ـْزیرچال ُؽتٌس ّلی زض حال حاضط ّاکؽي  . 

 آؼتطاظًکا -ّاکؽي تْلیسی ـطکت اًگلیؽی ؼْئسی آکؽفْضز  Oxford/AstraZeneca.  ایي ّاکؽي تط هثٌای

اؼتفازٍ اظ یک ّیطّغ غیطفؼال ـسٍ تؼٌْاى حاهل آًتی ژى ّاکؽي اؼت. اظ آزًّْیطّغ غیطفؼال ـسٍ تؼٌْاى 

ُفتَ تعضیك هی ـْز. هطالؼات ایي ّاکؽي زض کفْضُای  4فاللَ  ًْتت اظ ّاکؽي تَ 2حاهل اؼتفازٍ هی کٌس. 

هیلیاضز زّظ ّاکؽي تا اًتِای ؼال آیٌسٍ تطًاهَ ضیعی کطزٍ اؼت. زض زهای یرچال  2هرتلفی اًدام ـسُْ تطای تْلیس 

 .ًگِساضی هی ـْز



  ّاکؽي تْلیسی ـطکت آهطیکایی خاًؽْى ّ خاًؽْىJohnson & Johanson.  ثٌای اؼتفازٍ اظ ایي ّاکؽي تط ه

یک ّیطّغ غیطفؼال ـسٍ تؼٌْاى حاهل آًتی ژى ّاکؽي اؼت. اظ آزًّْیطّغ غیطفؼال ـسٍ تؼٌْاى حاهل اؼتفازٍ 

هی کٌس. زض حال تطضؼی اضخحیت ّ کاضایی اؼتفازٍ یک ًْتت ّ یا زّ ًْتت ّاکؽي ُؽتٌس. زض زهای یرچال 

 .ًگِساضی هی ـْز

 ّاکؽي تْلیسی ـطکت آهطیکایی ًّْاّکػ Novavax.  ایي ّاکؽي تط هثٌای تکثیط ترفی اظ ّیطّغ زض هحیظ

ضّظ تعضیك هی ـْز. زض زهای یرچال ًگِساضی هی  20زّ ًْتت ّاکؽي تَ فاللَ  .کفت ؼلْلی تْلیس هی ـْز

 .ـْز

  ّاکؽي تْلیسی ـطکت تِاضات ٌُسّؼتاىBharat Biotech.  ایي ّاکؽي اظ ًْع ّیطّغ غیطفؼال ـسٍ اؼت. زض

ؼال زض حال اًدام اؼت ّ زض هاُِای آیٌسٍ ًتایح آى  08ًفط زض گطٍّ ؼٌی تاالی  20811هطالؼَ ضّی  حال حاضط

ضّظ تعضیك هی ـْز. زض زهای یرچال ًگِساضی هی ـْز 28ضّـي هی ـْز. زّ ًْتت ّاکؽي تَ فاللَ  . 

 

 هطالؼات تْلیس ّاکؽي کطًّا زض زاذل کفْض زض چَ هطحلَ ای ُؽتٌس؟

ظ یک ـطکت تاییسیَ ؼاظهاى غصا ّ زاضّ تطای ـطّع هطالؼَ تالیٌی فاظ اّل ضا زضیافت کطزٍ اؼت. ّاکؽي تا اّل زی هاٍ فم

ُفتَ تعضیك هی ـْز. زض فاظ اّل هطالؼات  4هْضز تطضؼی اظ ًْع ّیطّغ غیطفؼال ـسٍ اؼت ّ زض زّ ًْتت تَ فاللَ 

اؼت. تؼساز افطاز هْضز تطضؼی زض هطالؼات فاظ  تالیٌی، ُسف تاییس تی ذططی ّاکؽي ّ زض ضوي تطضؼی ایوٌی ظایی آى

 ًفط اؼت کَ زض لْضت تاییس ًتایح فاظ زّم هطالؼَ تا خوؼیت تیفتط آغاظ ذْاُس ـس. 01اّل حسّز 

ـطکت ایطاًی زیگط زض حال اًدام هطالؼات فاظ لثل تالیٌی ُؽتٌس ّ اًتظاض هی ضّز زض ًیوَ اّل زی هاٍ حسالل یکی  0تؼساز 

 ـطّع فاظ اّل هطالؼَ تالیٌی ضا زضیافت ًوایس. اظ آًِا هدْظ

 

 

 

 آیا کفْضهاى ؼاتمَ ای زض تْلیس ّاکؽي زاـتَ اؼت؟

تلَ ، اًؽتیتْ پاؼتْض ایطاى ّ هْؼؽَ تحمیمات ّاکؽي ّ ؼطم ؼاظی ضاظی ؼاتمَ ًعزیک تَ یک لس ؼال زض تْلیس اًْاع 

زّضاى کْزکی زض زاذل کفْض تْلیس هی ـًْس. ػالٍّ تط ایي زض ّاکؽي ُای زاهی ّ اًؽاًی زاضًس ّ تؽیاضی اظ ّاکؽي ُای 

زَُ اذیط ؼطهایَ گصاضی هٌاؼثی تطای ّضّز ترؿ ذمْلی تَ اهط تْلیس ّاکؽي اًدام ـسٍ ّ زض ظهیٌَ تْلیس ّاکؽي کطًّا 

 زض ایطاى، ُن ترؿ زّلتی ّ ُن ترؿ ذمْلی فؼال ُؽتٌس.

 

 ظ اًؽاى ُا آظهایؿ هی ـًْس؟آیا ّاکؽي ُا زض طی هطاحل ؼاذت ضّی تؼسازی ا

تلَ. ُوَ زاضُّا ّ ّاکؽي ُا تایس تطای اثثات اثطترفی ّ تی ذطط تْزى تؼس اظ طی هطالؼات آظهایفگاُی ّ حیْاًی، ّاضز 

هطحلَ اًدام هی ـْز ّ تؼساز  9هطحلَ هطالؼات اًؽاًی ّ آظهایؿ ضّی تؼسازی اظ اًؽاى ُا ـًْس. ایي هطالؼات هؼوْال زض 

ُعاض ًفط زض هطحلَ ؼْم ازاهَ هی یاتس.  41تا  21ًفط زض هطحلَ اّل تتسضیح تا  01تا  91لة اظ خوؼیت هحسّز افطاز زاّط

اؼاؼا زاضّ ّ یا ّاکؽٌی کَ ضّی اًؽاى آظهایؿ ًفسٍ تاـس ُیچ اطویٌاًی اظ اثطترفی ّ تی ذططی آى ّخْز ًساضز ّ تَ 

 ُیچْخَ اخاظٍ تْظیغ ّ همطف پیسا ًرْاُس کطز.



 

 کؽیٌاؼیْى تطای افطاز ذطط آفطیي اؼت ّ ػْاضضی زاضز؟آیا ّا

فطاّضزٍ ُایی ُؽتٌس کَ زض افطازی کَ تاکٌْى هثتال  تط ذالف زاضُّا کَ زض افطاز تیواض اؼتفازٍ هی ـًْس، ّاکؽي ُا هؼوْال 

ـسًس ، اًْاع         گط هثتالتَ اى تیواضی ُسف ذاق ًفسٍ اًس ، اؼتفازٍ هی ـًْس تا زض آیٌسٍ یا هثتال تَ آى تیواضی ًفسٍ یا ا

کوتطیي هیعاى ذطط ّ ػْاضن ضا تطای گیطًسگاى ّاکؽي زاـتَ  ذیلی ذفیف آى ضا هثتال ـًْس . لصا تالؾ هی ـْز کَ 

ّ اثطترفی ّاکؽي ُا تسلت هْضز تطضؼی لطاض هی گیطز. پطّتکل ُای زلیك ّ  تاـٌس. زض طی هطالؼات تالیٌی، تی ذططی 

 فطایٌس تْلیس ّاکؽي اػوال هی ـْز تا حساکثط اطویٌاى اظ تْلیس ّاکؽي هْثط ّ تی ذطط فطاُن ـْز. ضْاتظ فٌی پیچیسٍ تط

ًکتَ ای کَ تایس زض ًظط زاـت ایي اؼت کَ ّاکؽي ؼثة تحطیک ؼیؽتن ایوٌی اًؽاى هی ـْز لصا ُویي اهط ؼثة تطّظ تطذی 

یؼتطیي ػْاضن پػ اظ ّاکؽیٌاؼیْى ػثاضتٌس اظ تة، ّاکٌؿ ُای ًاذْاؼتَ ّ یا ػْاضن پػ اظ ّاکؽیٌاؼیْى هی ـْز. ـا

زضز، لطهعی ّ ؼفتی هرتمط هحل تعضیك. ذْـثرتاًَ ایي ػْاضن هؼوْال تؽیاض ظّزگصض ّ ذْزترْز تِثْزیاتٌسٍ ُؽتٌس. 

ال هْضْع هِن کَ تایس زض اؼتفازٍ اظ ّاکؽي ُا تْخَ ًوایین ایي اؼت کَ فْائس آًِا زض حفع ؼالهت ها لسُا تطاتط احتو

 ػْاضن احتوالی ّاکؽیٌاؼیْى ّ یا ذطط اًدام ًسازى ّاکؽیٌاؼیْى ّ اتتال تَ تیواضی اؼت.

زض هْاضز ذیلی ًازض هوکي اؼت تطذی ػْاضن تا ـست تیفتط ُن ضخ زُس کَ هوکي اؼت ػلت تطذی اظ آًِا هطتثظ تا 

ّ ػْاضن تیواضی تؽیاض ـسیستط ّ تیفتط ّاکؽي تاـٌس ّلیکي تایس تْخَ کطز کَ زض لْضت ػسم اؼتفازٍ اظ ّاکؽي، ذططات 

اؼت. اظ ػْاضن تؽیاض ًازض هی تْاى تَ احتوال تطّظّاکٌؿ حؽاؼیتی ـسیس )آًافیالکؽی( اـاضٍ کطز کَ لاتل پیؿ تیٌی 

ًیؽت ّ تط حؽة اتفاق هوکي اؼت تسًیال همطف ُط ًْع هازٍ غصایی ّ یا زاضّیی ضخ زُس. تَ طْض هتْؼظ احتوال تطّظ 

یک زض یک هیلیْى ًفط ضخ هی زُس کَ ػوْها زض زلایك اّل تؼس اظ زضیافت زاضّ یا ّاکؽي ضخ هی زُس. تَ ایي ػاضضَ 

 زلیمَ تؼس اظ ّاکؽیٌاؼیْى زض هحل هطکع تواًٌس. 21تا  00ُویي ػلت تَ افطاز تْلیَ هی ـْز حسّز 

 

 ز؟آیا ّظاضت تِساـت ضّـی تطای تطضؼی ّ پیگیطی ػْاضن احتوالی ّاکؽیٌاؼیْى زاض

تلَ، زؼتْضالؼول هطالثت اظ ػْاضن احتوالی تؼس اظ ّاکؽیٌاؼیْى زض ُوَ زاًفکاُِای ػلْم پعـکی تَ کاضکٌاى تِساـتی 

آهْظؾ زازٍ ـسٍ اؼت ّ ُط گًَْ ػْاضن احتوالی ثثت ّ تط حؽة ـست آى هْضز تطضؼی لطاض هی گیطز تا ضاتطَ ػلیتی 

هی ـًْس اضتثاطی     ػْاضن خسی کَ هٌدط تَ تؽتطی زض تیواضؼتاى  آى تا ّاکؽیٌاؼیْى تطضؼی ـْز. تؽیاضی اظ هْاضز

 تَ ّاکؽیٌاؼیْى ًساضًس.

 

 آیا ًگطاًی اظ تطّظ ػْاضن ّاکؽیٌاؼیْى زض هْضز ّاکؽي کطًّا ظیاز اؼت؟

کؽي زض هْضز ّاکؽیٌاؼیْى کطًّا تایس تْخَ کطز کَ ًگطاًی ُا ی هطزم ّ خاهؼَ پعـکی تَ زالیل ظیط ظیاز اؼت: اّال ّا

خسیس اؼت ّ ٌُْظ زض کفْضُای هرتلف هیلیًِْا زّظ آى اؼتفازٍ ًفسٍ ّ اطالػات ّؼیؼی زض هْضز ػْاضن احتوالی آى زض 

اؼتفازٍ ّؼیغ هیلیًِْا ًفط ّخْز ًساضز. ثاًیا ّاکؽیٌاؼیْى کطًّا خوؼیت ظیازی ضا زض طی هست ًؽثتا کْتاُی تحت پْـؿ 

ضٍ زّ هاَُ ّاکؽي تعضیك هی کٌٌس لصا هوکي اؼت ػْاضن ذیلی ًازض کَ زض ُط هیلیْى ًفط طی یک زّ 01ذْاُس تطز هثال 

لس ُعاض ًفط یک هْضز ُن تطّظ کٌس هوکي اؼت تَ ـکل تدوؼی تطّظ کطزٍ ّ ًگطاًی ایداز ًوایس. ثالثا گطُِّایی کَ 

ای پطذطط ُؽتٌس ّ یا اظ افطاز  ّاکؽي کطًّا زضیافت هی کٌٌس زض تؽیاضی اظ اّلات افطازی ُؽتٌس کَ زاضای تیواضیِای ظهیٌَ

ؼالوٌس ُؽتٌس کَ تَ طْض هؼوْل زض ضیؽک تاالتط تطّظ تیواضیِای هرتلف ّ تؽتطی ـسى زض تیواضؼتاى ُؽتٌس. حال ّلتی 

ایي خوؼیت ضا زض تؼساز ّؼیغ ّ زّضٍ ظهاًی کْتاٍ ّاکؽي تعضیك ًوایین ُط تیواضی کَ زض ایٌِا تطّظ کٌس ّ هٌدط تَ تؽتطی 

ؼتاى ـْز هوکي اؼت هطزم ضا ًگطاى ػْاضن ًاـی اظ ّاکؽیٌاؼیْى ًوایس. ایي ضّیساز گطیع ًاپصیط اؼت ،اها زض زض تیواض



زض اکثطیت کؽاًی کَ ایي ّاکؽي ُا ضا زضیافت کطزٍ اًس ، تاکٌْى ػاضضَ ـسیسی گعاضؾ  COVID-19هْضز ّاکؽي ُای 

 ًفسٍ اؼت.

 

 اظ کفْض اًدام ـسٍ اؼت؟چَ الساهاتی تطای تاهیي ّاکؽي کطًّای هْضز ًی

تالؾ تطای ػضْیت زض ـثکَ تیي الوللی تؽِیل زؼتطؼی تَ ّاکؽي کطًّا کَ تَ کْاّکػ هؼطّف اؼت. ُسف ایي ؼاظّ 

هیالزی اؼت. الثتَ  2120زضلس خوؼیت ُط کفْض تَ ّاکؽي تا اًتِای ؼال 21کاض زؼتطؼی ػازالًَ کفْضُا تا ؼطح 

 ُای تْلیس کٌٌسٍ ّاکؽي زض کفْضُای هرتلف ُن زض زؼت السام اؼت. پیگیطی ػمس لطاضزاز هؽتمین تا ـطکت

زض کٌاض تالؾ ُای فْق هحممیي زاذلی ًیع زض حال تالؾ تطای ؼاذت ّ تْلیس ّاکؽي کطًّا ُؽتٌس کَ تا اتتسای زی هاٍ 

تَ پیؿ تطّز یک ـطکت هطالؼَ تالیٌی زض فاظ اّل ضا ـطّع کطزٍ اؼت ّ اگط هطاحل هطالؼَ ُوگی تا هْفمیت  0911

 0911هوکي اؼت زض اًتِای فمل تِاض اهکاى زؼتطؼی تَ ّاکؽي زاذلی ًیع هیؽط تاـس. اًتظاض هی ضّز تا ًیوَ زی هاٍ 

 حسالل یک تْلیس کٌٌسٍ زاذلی زیگط هدْظ آغاظ هطالؼَ تالیٌی زض اًؽاى ضا زضیافت ًوایس.

 

 آیا ُوَ افطاز کفْض تایس ّاکؽي کطًّا تعًٌس؟

یفتطی اظ هطزم ّاکؽي زضیافت کٌٌس ؼثة پاک ـسى ؼطیؼتط کفْض اظ تیواضی ّ کاُؿ ذطط تیواضی ُط چَ تؼساز ت

کطًّاّیطّغ هی ـْز. زض ـطایظ ّالؼی تسلیل هحسّزیت هٌاتغ ّاکؽي، اهکاى ّاکؽي ظزى ُوَ افطاز زض کفْضُای هرتلف 

مْى ـًْس ذْزترْز ؼثة کاُؿ اًتمال زضلس خاهؼَ ًؽثت تَ تیواضی ه01زًیا ّ ایطاى ّخْز ًساضز ّلی اگط تیؿ اظ 

 ّیطّغ تیواضی ـسٍ ّ حتی افطازیکَ ّاکؽي ًعزٍ تاـٌس ًیع اظ ّاکؽیٌاؼیْى ؼایطیي تَ ـکل غیط هؽتمین ؼْز ذْاٌُس تطز.

 

 آیا تٌِا ضاٍ پیفگیطی اظ تیواضی کطًّا ّاکؽیٌاؼیْى اؼت؟

ضػایت ًکات   اؼتفازٍ اظ هاؼک هٌاؼة، تِساـتی هاًٌس ذیط. زض طی هاُِای گصـتَ ًفاى زازٍ ـسٍ کَ ضػایت تْلیَ ُای 

تِساـتی زض هحل ظًسگی ، فاللَ گصاضی اختواػی ّ پطُیع اظ اختواػات ّ ـؽتي زؼتِا تا حس تؽیاض ظیازی زض پیفگیطی اظ 

ْاخَ ؼاذتَ ّ اتتال تَ کطًّا هْثط تْزٍ اًس ّلی تایس تْخَ کطز کَ ازاهَ ایي ضاُِا ػوال ظًسگی هطزم ضا تا هفکل خسی ه

لطوات التمازی فطاّاى تَ ُوطاٍ زاـتَ اؼت. ػالٍّ تط ایي هحسّزیت ُای فْق اظ ًظط اضتثاطات ػاطفی ّ ؼالهت ضّاًی 

ذاًْازٍ ُا ًیع آؼیة ظیازی ایداز کطزٍ اؼت ّ هفرك اؼت کَ ایي ضّـِا ضا ًوی تْاى چٌس ؼال ازاهَ زاز ّ لصا تا 

 چٌس هاٍ تتْاى تَ ظًسگی هؼوْلی تطگفت.ّاکؽیٌاؼیْى اهیس هی ضّز کَ زض طی 

 

 چَ افطازی اظ ًظط اتتال تَ تیواضی کطًّا پط ذطط ُؽتٌس؟

گطٍّ       تطضؼی اطالػات هاُِای لثل زض ؼطاؼط زًیا ّ ُوچٌیي کفْض ذْزهاى ًفاى هی زُس کَ گطچَ ُوَ افطاز ّ ُوَ 

ٌس ّلی تطذی افطاز زض لْضت اتتال تَ تیواضی ُای ؼٌی ّ ـغلی زض هؼطن اتتال ّ ػْاضن تیواضی کطًّاّیطّغ ُؽت

ؼال ّ یا افطازی کَ  60زچاض فطم ـسیستط هی ـًْس ّ هیعاى تؽتطی ـسى ّ یا هطگ زض آًِا تیفتط اؼت هثل افطاز تاالی 

زض تطذی هفاغل ًیع  تطذی تیواضی ُای للثی ػطّلی، ضیْی هعهي، ؼططاى ُا ّ یا زیاتت ُؽتٌس .  زچاض چالی هفطط ، 

وال هْاخَِ تا ّیطّغ ػاهل تیواضی زض آى ُا ذیلی ظیاز تط اظ زیگطاى اؼت هثل افطازی کَ زض هحیظ کْچک تؽتَ کاض احت



هی کٌٌس ّ زض تواغ ظیاز تا تؼساز ظیازی اظ هطزم ُؽتٌس ّ تِْیَ کافی زض هحیظ کاضـاى ّخْز ًساضز. افطاز ـاغل زض کاضُای 

 تطاتط تیفتط ًؽثت تَ ؼایط هطزم ُؽتٌس. 0هؼطن ذطط تِساـتی زضهاًی تسلیل هطاخؼَ تیواضاى زض 

 

 آیا زضیافت ّاکؽي کطًّا، تط حؽة ظهاًثٌسی ّ اّلْیت تٌسی افطاز پط ذطط ذْاُس تْز؟

تلَ لطؼا ُویٌطْض ذْاُس تْز. گطُِّای اّلْیت زاض زضیافت ّاکؽي، ترؿ لاتل تْخِی اظ خوؼیت ُط کفْض ضا تفکیل هی 

افطاز ؼالوٌس ّ هثتال تَ تیواضیِای ظهیٌَ ای ذاق ّ گطُِّای ـغلی تِساـتی زضهاًی ّ ؼایط زٌُس ّ زض ایطاى ًیع خوغ 

هیلیْى ًفط ضا تفکیل هی زٌُس. تا تْخَ تَ ایٌکَ تْلیس ّ تْظیغ ّاکؽي زض زًیا  91هفاغل پط ذطط خوؼیتی ًعزیک تَ 

هیلیْى ًفط فطاُن ًرْاُس تْز. ّاکؽي ُای  91 تتسضیح افعایؿ هی یاتس لصا زض اتتسای اهط اهکاى تاهیي ّاکؽي تطای هثال

هیلیْى ًفط الظم اؼت.  91هیلیْى زّظ ّاکؽي تطای ّاکؽیٌاؼیْى  61کطًّا ػوْها تایس زّ ًْتت تعضیك ـًْس یؼٌی حسالل

اهیي هؽلوا ایي تؼساز ّاکؽي طی یک هحوْلَ ّاضز کفْض ًرْاُس ـس ّ زض چٌس هحوْلَ هتْالی ّ تا فْالل ظهاًی چٌس هاَُ ت

ذْاُس ـس. لصا تایس یک تطًاهَ ظهاًثٌسی تطای ایٌکَ اّلیي افطازیکَ زض اّلْیت زضیافت ّاکؽي ُؽتٌس تِیَ ـْز ّ تط حؽة 

 ّضّز تسضیدی ّاکؽي افطازیکَ زض تاالتطیي اّلْیت ُا ُؽتٌس تتسضیح هطاخؼَ ّ ّاکؽي تعضیك ًوایٌس.

زّظ ّاکؽي هْضز ًیاظ زض یک ظهاى ُن فطاُن ـسٍ ّ زض زاذل کفْض هیلیْى  61اظ ططف زیگط حتی اگط زض هثال تاال تؼساز 

ضّظ ّاکؽي زضیافت کٌٌس ًرْاُس تْز پػ حتی زض  0یا  4هیلیْى ًفط زض طی  91فطاُن تاـس اظ ًظط اخطایی اهکاى ایٌکَ 

ٌسی ًوایس تا اظ فطن ایي ـطایظ ًیع زّلت تایس تطًاهَ ظهاًثٌسی تطای هطاخؼَ گطُِّای اّلْیت زاض تط حؽة اّلْیت ت

 ازحام تی هْضز زض هطاکع ّاکؽیٌاؼیْى خلْگیطی ـْز.

 

 آیا ُوَ کفْضُا ّاکؽیٌاؼیْى کطًّا ضا تط اؼاغ اّلْیت تٌسی اًدام هی زٌُس؟

لطؼا تَ ُویي ـکل ػول هی ـْز. تسلیل ایٌکَ ّاکؽي تتسضیح تْلیس ّ تْظیغ هی ـْز ّ تَ ُویي ػلت اّلْیت تٌسی ّ هطاخؼَ 

از تط حؽة هیعاى اّلْیت ّ پط ذطط تْزى یک الل لطؼی اؼت کَ زض ُوَ کفْضُای زًیا اًدام هی ـْز. حتی تسضیدی افط

اگط کفْضی تطًاهَ ّاکؽیٌاؼیْى ؼطاؼطی تطای ُوَ خوؼیتؿ ضا ُن زاـتَ تاـس لطؼا اتتسا اظ گطُِّایی ـطّع هی کٌس کَ 

 زض زضخَ تاالتطی اظ ذطط اتتال لطاض زاضًس.

 

 ی اًدام ّاکؽیٌاؼیْى کطًّا السام ذْاٌُس کطز؟چَ هطاکعی تطا

اّلْیت  زض ُوَ پایگاُِای تِساـتی ؼطاؼط کفْض ذسهات ّاکؽیٌاؼیْى کطًّا تطای افطاز ّ خوؼیت ُای پط ذطط حؽة 

هکاى ُای       ُای اػالم ـسٍ ّ تا اطالع ضؼاًی ّؼیغ اظ ططیك ُوَ ضؼاًَ ُای ػوْهی، اًدام ذْاُس ـس. زض تطذی اظ

ی ًیع حؽة اّلْیت تٌسی یاز ـسٍ، تین ُای تِساـتی زض هحل حضْض ذْاٌُس یافت هکاى ُایی هاًٌس هطاکع ًگِساضی تدوؼ

 ؼالوٌساى ّ یا هطاکع ًگِساضی هؼلْلیي خؽوی یا شٌُی.

 

 آیا ّاکؽي کطًّا تیؿ اظ یک ًْتت ظزٍ هی ـْز؟

ُفتَ  4تا  2ًْتت تَ فاللَ  2ٌٌسگاى ّاکؽي زض اکثط ّاکؽي ُای کطًّا تط اؼاغ اطالػات هٌتفط ـسٍ اظ ؼْی تْلیس ک

 تعضیك هی ـًْس.



 

 آیا کؽاًی کَ ّاکؽي کطًّا هی ظًٌس تایس ؼالیاًَ زّتاضٍ ّاکؽي کطًّا تعًٌس؟

زض ایي ظهیٌَ ٌُْظ اطالػات کوی زض زؼت اؼت ّ ًوی تْاى اظِاض ًظط کطز لصا تایس هٌتظط تطضؼی ُای تیفتط هحممیي زض 

 ایي ظهیٌَ تاـین.

 

 آیا اگط کؽی هثتال تَ تیواضی کطًّا زض هاُِای لثل ـسٍ تاـس تاظ ُن تایس ّاکؽي تعًس؟

تا تْخَ تَ ایٌکَ ذیلی اظ افطاز هثتال ـسٍ اظ ًظط ػالین تالیٌی تَ فطم ذفیف آى هثتال ـسٍ اًس ّ هوکي اؼت اظ اتتالی 

ًیؽت. اظ ططف زیگط ًتایح اّلیَ تطضؼی هحممیي ذْزـاى هطلغ ُن ًثاـٌس لصا تطضؼی ؼْاتك اظ ًظط اتتالی لثلی ضطّضی 

ًفاى زازٍ افطازیکَ تَ فطم ذفیف تیواضی هثتال هی ـًْس ، آًتی تازی ُای هحافظتی هست کوتطی زض ذًْفاى تالی هی هاًس ّ 

ؼاغ هوکي اؼت هدسز زض هؼطن ذطط اتتال تاـٌس. زض ًِایت زضیافت ّاکؽي زض افطازی کَ ؼاتمَ اتتال زاـتَ تاـٌس تط ا

اطالػات ػلوی هْخْز هفکلی تطای فطز ایداز ًوی کٌس ّ فمظ ؼثة تمْیت پاؼد ایوٌی ّ همًْیت فطز هی ـْز. لصا تِتط 

 اؼت ایي افطاز ًیع ّاکؽي زضیافت ًوایٌس.

 

 آیا ّاکؽیٌاؼیْى کطًّا زض ؼْاتك تِساـتی افطاز ثثت هی ـْز؟

ظیط ؼاذت ُای پطًّسٍ الکتطًّیک ؼالهت کَ زض ؼال ُای اذیط  تلَ. تط اؼاغ تطًاهَ ضیعی ّظاضت تِساـت ّ تا تْخَ تَ

تطلطاض ـسٍ اؼت ُوَ زازٍ ُای ّاکؽیٌاؼیْى افطاز زض ؼاهاًَ ُای الکتطًّیکی هطتْط تَ ؼالهت افطاز ثثت ّ شذیطٍ هی 

 ـْز.

 

 اگط تطای ؼفطُای تیي الوللی ًیاظ تَ گْاُی ّاکؽیٌاؼیْى تاـس، چگًَْ السام ذْاُس ـس؟

طاز تَ هطاکع تِساـت ـِطؼتاى هحل ؼکًْت ذْز هطاخؼَ ّ ضوي اػالم زضذْاؼت ذْز گْاُی ّاکؽیٌاؼیْى کطًّا ایي اف

 زضیافت هی ًوایٌس.

 

 آیا فطزیکَ ّاکؽي هی ظًس هی تْاًس تالفاللَ هاؼک ظزى ّ ؼایط الساهات پیفگیطاًَ ضا کٌاض تگصاضز؟

ُفتَ تعضیك ـْز ّ هست ظهاى تحطیک ّ پاؼد  4تا  2ؽي تَ فاللَ ذیط. اّال تطای ایداز ایوٌی کافی تایس زّ ًْتت ّاک

ُفتَ تؼس اظ تعضیك اّلیي ًْتت ّاکؽي ٌُْظ ایوٌی  6هطلْب ؼیؽتن ایوٌی ُن حسّز زّ ُفتَ تؼس اظ ّاکؽي ذْاُس تْز لصا تا 

هطالؼات هحممیي اطویٌاى کافی ایداز ًفسٍ اؼت. ثاًیا تَ زلیل خسیس تْزى ّاکؽي ُای کطًّا تْلیَ هی ـْز تا ظهاًی کَ 

( افطازی کَ ّاکؽي هی ظًٌس ُن تطای 0411کافی ضا اظ ًظط ػسم ًیاظ تَ هاؼک ظزى ضا ثاتت ًکطزٍ )احتواال تا اّایل تِاض 

 ضػایت ًوایٌس. احتیاط، تْلیَ ُای پیفگیطاًَ ػوْهی ضا 

 

 ایي هدوْػَ تط حؽة اطالػات خسیس تَ ضّظ ضؼاًی ذْاُس ـس
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