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آنچه باید درباره واکسن  COVID-19برای کانادا بدانید
تالش برای تامین واکسن بیخطر و موثر  COVID-19برای کاناداییها
واکسیناسیون یکی از موثرترین روشها برای جلوگیری از شیوع و کاهش تاثیر بیماریهای عفونی است ،چه آنفوالنزای فصلی باشد
و چه بیماریهای عفونی دوران کودکی .واکسن(های) بیخطر و موثر  ،COVID-19از ما در برابر ویروس کرونای جدید محافظت
خواهد کرد و گامی مهم در راستای ادامه زندگی عادی در کانادا و سراسر جهان خواهد بود .دولت کانادا در حال تالش در همه
عرصههای ممکن است تا دسترسی به واکسنهای بیخطر و موثر و منابع مرتبط را برای کاناداییها تضمین کند .در ادامه به ذکر آنچه
کاناداییها باید درباره یک واکسن  COVID-19در آینده بدانند میپردازیم.

تنها واکسنهایی که بی خطر و موثر باشند برای استفاده در کانادا مورد تایید قرار خواهند گرفت .کانادا در سراسر
جهان به خاطر استانداردهای قوی خود در زمینه روند بررسی و تایید دارو و واکسن و نظارت شناخته شده است؛ بر
سر این اصول هیچگونه مصالحه و سازشی انجام نخواهد گرفت .دولت کانادا ،به دادههای آزمایش بالینی تولیدکنندگان
واکسن درباره امیدوارکننده ترین کاندیدهای واکسن دسترسی سریع و آنی پیدا کرده ،و همراه با جامعه نظارتی جهانی
در تالش است تا اطمینان حاصل کند که واکسنهای  COVID-19پیش از اینکه تایید مورد نیاز در زمینه تولید منظم را
کسب کنند ،از نظر بیخطری و تاثیرگذاری تضمین شده هستند.
واکسن برای همه موجود خواهد بود .به دلیل تخصیص بودجه و همکاری بیسابقه جهانی ،در حال حاضر تحقیقات
روی بیش از  150کاندید واکسن در سراسر جهان در حال انجام است .دولت کانادا در حال سرمایهگذاری بر روی
تحقیقات انجام شده در کانادا است و همین حاال هم توافقهای پیش خرید میلیونها دوز از امیدوارکنندهترین کاندیدهای
واکسن را از سراسر جهان انجام داده است .این اقدام به کاناداییها فرصت خواهد داد تا به محض آماده شدن واکسنهای
بیخطر و موثر ،به آنها دسترسی داشته باشند .همه واکسن ها در مسیر خود به خط پایان نخواهند رسید ،به همین دلیل
است که ما تعدادی از امیدوارکنندهترین کاندیدهای واکسن را پیش خرید میکنیم .سازمان بهداشت کانادا بر روند بازبینی
و تایید واکسنهای  COVID-19در سریع ترین زمان ممکن تمرکز کرده است ،در حالی که به صورت همزمان اطمینان
حاصل می کند که تحقیقات مناسبی روی این واکسنها انجام شده و آنها بیخطر هستند.
چون در ابتدا فقط تعداد محدودی واکسن وجود خواهد داشت ،وقتی که واکسن برای استفاده به تایید برسد باید اولویت
در اختیار جمعیتهای خاص و کلیدی قرار داده شود .ما انتظار داریم وقتی که سازمان بهداشت کانادا ،واکسنی(هایی)
را برای استفاده در کانادا به تایید برساند ،در هفتهها و ماه های ابتدایی فقط چند میلیون واکسن در اختیار داشته باشیم.
این بدان معناست که دولتها با هم همکاری خواهند کرد تا همچنان برای تصمیمگیری درباره اینکه چطور باید دریافت
واکسن را اولویتبندی کنند ،از دیدگاههای کارشناسان مستقل مانند کمیته مشورتی ملی واکسیناسیون ( )NACIبهرهمند
شوند .این اقدام به ما امکان می دهد تا با محافظت از در معرض خطرترین افراد جامعه و کسانی که به ادامه اقدامات
واکنشی در برابر  ،COVID-19اداره جامعه و اقتصاد کمک میکنند ،بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشیم .وقتی
واکسن(ها) به اندازه کافی موجود شدند ،برنامه واکسیناسیون توسعه خواهد یافت.

ایجاد ایمنی به زمان نیاز دارد .ممکن است دریافت یک نوبت واکسن برای ایجاد محافظت شخصی کافی نباشد .ممکن
است الزم باشد که نوبت دوم از واکسن را دریافت کنید تا بدنتان بتواند ایمنی کافی ایجاد کند .ما هنوز نمیدانیم که برای
دستیابی به ایمنی جمعی ،ایجاد چه میزان ایمنی در میان افراد جامعه کافی است .تا وقتی پاسخ به این سوال را بیابیم،
کاناداییها باید به شستن دستها ادامه دهند ،وقتی بیمار هستند در خانه بمانند ،فاصله فیزیکی را حفظ کنند ،از پوشش
صورت به شکل مناسب استفاده کنند ،و همچنان بهداشت مناسب در زمینه سرفه و تماس با سطوح را رعایت کنند.
واکسنهای  COVID-19رایگان خواهند بود .همراه با تولید و توزیع گستردهتر واکسنها ،انتظار داریم که بتوانیم
واکسنهای رایگان را در اختیار هر کانادایی که مایل به دریافت آن است قرار دهیم .میدانیم که همه ما در جامعهای
جهانی زندگی میکنیم ،بنابراین متعهد شدیم تا اطمینان حاصل کنیم که دسترسی به واکسن(های) بیخطر و موثر
 COVID-19برای کشورهایی با درآمدهای اقتصادی کم و متوسط در سراسر دنیا نیز میسر خواهد بود .تا وقتی همه ما
مصون نشده باشیم ،هنوز هم در معرض خطر طغیان مجدد بیماری ناشی از  COVID-19خواهیم بود.
واکسیناسیون تصمیمی است که باید برای محافظت از خود ،اعضای خانواده و جامعهتان بگیرید .واکسیناسیون یک
انتخاب فردی است که اکثریت ق ریب به اتفاق مردم کانادا موافقند که آن بخشی از روند حفظ سالمت بوده و برای
پیشگیری از بیماریهای جدی حائز اهمیت است.
ما متعهد به همکاری با مردم کانادا و اطالعرسانی به شما هستیم .اوضاع به طور یقین تغییر خواهد کرد ،و
رویکردهای ما نیز همینطور .ما در مسیر فراهم کردن واکسن بیخطر و موثر  COVID-19برای مردم کانادا ،به
سیستم پایدار سالمت عمومی کانادا ،تخصص و بینش محققان ،متخصصان بهداشت ،رهبران صنایع و جامعه و دانش
اقوام بومی متکی خواهیم بود .شما میتوانید با مراجعه به صفحه  Canada.ca/coronavirusو اعتماد به منابع موثق
اطالعاتی ،جدیدترین اخبار و اطالعات را به دست بیاورید.
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