واکسن COVID-19
آنچه که افراد مبتال به سرطان باید بدانند
آیا الزم است واکسن  COVID-19را دریافت کنم؟

?Should I get the COVID-19 vaccine

•احتمال بیمار شدن افراد مبتال به سرطان بر اثر  COVID-19بیشتر است.
•اگر واکسن  COVID-19به شما ارائه شد ،توصیه می کنیم آنرا دریافت کنید.
•در تمام طول مدتی که منتظر دریافت واکسن هستید ،و همچنین بعد از دریافت واکسن،
باید به رعایت کلیه توصیه های ایمنی بهداشت عمومی ادامه دهید.

اگر مشغول گذراندن مراحل درمان سرطان باشم می توانم واکسن دریافت کنم؟

?Can I get the vaccine if I am having treatment for cancer

•کارشناسان بر این باورند که واکسنهای  COVID-19مورد استفاده در بریتیش کلمبیا برای استفاده افراد مبتال به سرطان ،افراد
مشغول گذراندن مراحل درمان سرطان یا افرادی که دوره نقاهت پس از سرطان را طی می کنند ،ایمن می باشند.
•هنگامی که مشغول گذراندن مراحل درمان سرطان هستید ،بدن شما شاید نتواند به خوبی همیشه با عفونت ها مقابله کند .اما
واکسنهای  COVID-19مورد استفاده در بریتیش کلمبیا کماکان برای شما ایمن و بی خطر هستند.
•شاید الزم باشد زمان بندی دریافت واکسن خود را با درمان یا داروهایی که دریافت می کنید ،تنظیم نمائید .هنگامی که دریافت
واکسن به شما پیشنهاد شد ،جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت  COVID-19و سرطان بریتیش
کلمبیا مراجعه کنید .اگر باز هم سؤالی داشتید ،می توانید آنها را در ویزیت بعدی از کارشناس مراقبت
های بهداشتی و درمانی خود بپرسید .این کارشناس می تواند یک پرستار ،پزشک خانواده ،متخصص
سرطان شناسی (آنکولوژی) ،متخصص خون (هماتولوژی) ،یا متخصص پرتودرمانی باشد.

چه موقع می توانم واکسن  COVID-19را دریافت کنم؟

?When can I get the COVID-19 vaccine

•اجرای برنامه واکسیناسیون  COVID-19بریتیش کلمبیا آغاز شده و جزییات آن امکان
دارد بسته به محل زندگی شما متفاوت باشد.
•این احتمال وجود دارد که بتوانید بسته به وضعیت سالمتی خود ،واکسن را پیش از گروه سنی تان دریافت کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر به  bccancer.bc.ca/covid19مراجعه کنید
می توانید از سایت  bccdc.ca/covid19vaccineنیز بازدید نمائید
برای مشاهده برنامه واکسیناسیون بریتیش کلمبیا به این سایت مراجعه کنید gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
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