ﻣﺎ ﭼطور ﺑﺎ اﯾن ﺳرﻋت واﮐﺳن ﮐووﯾد١٩ -را ﺗﮭﯾﮫ ﮐردﯾم؟
واری ۲۰۲۱ ,۲۳
در ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺷروع ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﮐووﯾد ،١٩-ﭼﻧدﯾن واﮐﺳن ﺗﮭﯾﮫ و ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .اﯾن ﺑوﻟﺗن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ
ﺳرﻋﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺑوﻟﺗن ﺗوﺳط ﭘزﺷﮑﺎن و ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺗﺻدﯾق ﺷده اﺳت.

.۱

داﻧﺷﻣﻧدان ،دوﻟت ھﺎ و آژاﻧس ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﯾﮏ ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﺑودﻧد.
● داﻧﺷﻣﻧدان ،دوﻟت ھﺎ و آژاﻧس ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎلھﺎ در اﻧﺗظﺎر ﯾﮏ ھﻣﮫﮔﯾری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑودﻧد و از ﻗﺑل
ﺑرای ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳرﻋت ﻓرآﯾﻧد ﺗﮭﯾﮫ ی واﮐﺳن ھﺎ ،ﭘروژه ھﺎی ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑودﻧد.
● ﮐووﯾد ١٩-ﯾﮏ ﻧوع وﯾروس ﮐﺎﻣﻼً ﺟدﯾد ﻧﯾﺳت .آن ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر وﯾروس ھﺎی ﮐروﻧﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور
ﮔﺳﺗرده ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
)ﻓﺎﯾزر-ﺑﯾونﺗِﮏ و ﻣُدرﻧﺎ( اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ،ﻗﺑﻼً ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎری
● ﺗﮑﻧوﻟوژی  mRNAﮐﮫ در ﺗوﻟﯾد دو واﮐﺳن ﻣوﺟود در ﮐﺎﻧﺎدا
ِ
ھﺎی واﮔﯾردار ﺗوﻟﯾد و ﺑررﺳﯽ ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﻗﺗﯽ وﯾروس ﮐووﯾد ١٩-ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد ،اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
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ھﻣﮫ ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن و ﮐﺎرآﻣد ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑودﻧد.
● ﻣﺎده ی ژﻧﺗﯾﮏِ وﯾروس ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد و ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم رﺳﯾد.
ﻣﺎﻟﯽ اﻓزاﯾشﯾﺎﻓﺗﮫ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت واﮐﺳن ﮐووﯾد ١٩-اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷد.
● ﻣﻧﺎﺑﻊ
ِ
● آزﻣﺎﯾﺷﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن در ﻣراﮐز ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷدﻧد.
● ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﺗﮭﯾﮫ ی واﮐﺳن ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد از روش ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری و ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری
دادهھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣؤﺛر اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد.

.٣

ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺑرای آزﻣﺎﯾش داوطﻠب ﺷدﻧد.
واﮐﺳن ھﺎ ﺗﺎ ﺑر روی ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓراد آزﻣﺎﯾش ﻧﺷوﻧد ،ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ اﯾن ھﺎ »ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ«
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﮐووﯾد ١٩-ﺻورت ﮔرﻓت و ھزاران ﻧﻔر از ھﻣﮫ ی اﻗﺷﺎر ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺑرای ﺷرﮐت در ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ھﺎ داوطﻠب ﺷدﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻘﯾﺎس ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫی واﮐﺳن ھﺎی
ﮐووﯾد ١٩-ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﺗر از ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻋﺎدی ﺑود.

.۴

ﻣﯾزان ﺑﺎﻻی ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش واﮐﺳن ﮐﻣﮏ ﮐرد.
● ﻣﯾزان ﺑﺎﻻی ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﮐووﯾد ١٩-ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ راﺣت ﺗر ﺑﺗوان ﺗﺷﺧﯾص داد ﮐﮫ واﮐﺳن ھﺎ در ﺑراﺑر ﮐووﯾد ١٩-ﻣﺣﺎﻓظت
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .طﯽّ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ،در ﮔروھﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن را درﯾﺎﻓت ﻧﮑردﻧد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮔروھﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن را
ﺗزرﯾق ﮐردﻧد ،ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری از اﻓراد ﺑﮫ ﮐووﯾد ١٩-ﻣﺑﺗﻼ ﺷدﻧد .اﯾن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ واﮐﺳن ﻣؤﺛر ﺑود.
● ﻣﺣﻘﻘﺎن اﻏﻠب ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﺗوﻟﯾد واﮐﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﻣؤﺛر اﺳت ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﻼش ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ اوﻟﯾن واﮐﺳن ھﺎی ﮐووﯾد ١٩-در طول
آزﻣﺎﯾش ﻋﻣﻠﮑردی ﺧوب داﺷﺗﻧد.

.۵

ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺑررﺳﯽ و ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات زود آﻏﺎز ﺷدﻧد.
دوﻟت ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺣﻘﯾق و آزﻣﺎﯾش ،ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺑررﺳﯽ واﮐﺳن ﺧود را را آﻏﺎز
ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ اﯾن دﻓﻌﮫ آن ھﺎ داده ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ھر ﻣرﺣﻠﮫ ی ﺗﺣﻘﯾق ﺑررﺳﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﺎﻻ ﺑردن ﮐﺎرآﻣدی
ﻓرآﯾﻧد ﺑررﺳﯽ ﺷد .ھﯾﭻ ﮐدام از ﻣراﺣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷدﻧد .ﻓرآﯾﻧدھﺎی اداری ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓرآﯾﻧد ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم
ﺷدﻧد و اﯾن ﺗﺎ ﺣد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎﻋث ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در زﻣﺎن ﺷد.

ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش اﻗﺑﺎل ﺑوده اﯾم ﮐﮫ واﮐﺳن ھﺎی ﮐووﯾد ١٩-را در طول ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗوﻟﯾد و ﺗوزﯾﻊ ﮐردﯾم .اﯾن ﺑﺎﻋث دﻟﮕرﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ھﯾﭻ ﮐدام از ﻓرآﯾﻧدھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗوﻟﯾد واﮐﺳن ھﺎ در ﺗوﻟﯾد واﮐﺳن ﮐووﯾد ١٩-ﺣذف ﻧﺷدﻧد.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺄﯾﯾد واﮐﺳن ھﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ،از ﺻﻔﺣﮫ ی وب ھِﻠث ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾﻧﺟﺎ
دﯾدن ﮐﻧﯾد:
https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infec
)اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( tion/preventionrisks/covid-19-vaccine-treatment.html
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/
)ﻓراﻧﺳوی( preventionrisques/covid-19-vaccins-traitements.html

