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 بزنیم؟   19-چرا واکسن کوید
 

دفاع خود را آماده می کند تا با   وی  می زند، بدن 19- زمانیکه یک شخص واکسن کوید

این امر ضمن آنکه موجب محافظت از خود برای اجتناب از خطرات و  ویروس مبارزه کند. 

  عوارض پیچیده مربوط به این بیماری می گردد، از اطرافیانتان نیز محافظت می کند. 

 

 ایمنی 
 

باید همانند سایر واکسنهای مورد استفاده در کاناد،ا مورد آزمایشات مختلف   19-واکسنهای کوید

ند. تمامی این واکسنها توسط بهداشت کانادا تأیید شده اند.  کیفیت و ایمنی قرارگیر  

 
س بودن واکسنها در کانادا و در کبک    در دستر
 

  واکسنها رایگان و قابل دسترس برای همگان هستند. 

 واکسنهای ذیل دردسترس می باشند:  

1. Pfizer-BioNTech 
2. Moderna 
3. Covishield/AstraZeneca  
 

 

در محیطهای بهداشتی و درمانی کار می کنند دارای اولویّت در تزریق واکسن هستند.  سالمندان و افرادی که  

س تزریق واکسن به افراد بیشتری طبق اولویّت ارائه خواهد شد. تزریق واکسن به کودکان و زنان باردار  پس

 مطابق مطالعات در آینده تعیین خواهد شد.   

 
 مؤثر بودن 
 

 مؤثر هستند.  19- دربرابر کوید  %80بیش ازواکسنها همگی 

 آنها برای سالمندان نیز مؤثر واقع می شوند.   

 

:  نوبت برای گرفتن   
مراجعه کنید  www.quebec.ca/vaccincovid تماس حاصل نمائید یا به سایت  514-644-4545با شماره  

   19-واکسنهای کوید
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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  مراحل پنجگانه تزریق واکسن 
 
 
 
 
 

 
 

 

سازمانهای محله شما برای کمک به شما در گرفتن نوبت یا همراهیتان در زمانی که نوبت دارید  

 دردسترستان هستند  

 سازمان  شماره تلفن  محلّه 
Côte-des-neiges 514-340-1072 Plan COVID  

Notre-Dame-De-Grâce 

514-487-1311 

 
Conseil des ainés de NDG Côte-St-Luc 

Montréal Ouest 

Hampstead 

Westmount 
Peter-McGill 
Milton-Parc 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 La Porte Jaune 

Outremont 
514-312-6522 Réseau d'entraide Covid-19 

514-271-8869 SARPAD 

Parc-Extension 

438-830-3399 Forum des Citoyens Aînés de Montréal 

514-312-6522  Réseau d'entraide Covid-19 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

Ville Mont-Royal 514-739-9000 Centre de bénévolat Ville Mont-Royal  

 Résidence Soleil 3399-363-800-1 منبعی دیگر 
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 گرفتن نوبت 
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 پذیرش و ثبت
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  ی ارزیابی توسط فرد 

متخصص در سیستم  

 درمان 
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 تزریق 
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دقیقه   15انتظار    

   19-واکسنهای کوید
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

