
                    
  

 2021اگوست  –  19و واکسن ھای کوید  19کوید 

 19و وا�سن های ک��د  19ک��د 

�ن مشاورە را برای خود و خانوادە خود در�افت کن�د   به�ت

همسو با مراقبت های بهداشیت خود به  مناسیب را    شما ن�از به اطالعات معت�ب و مبتین بر شواهد دار�د تا بتوان�د انتخاب
ا�ط مبهم با تفاس�ی متفاوت در�ارە  ها، چطور � توان واقع�ت را از شا�عات    و وا�سن  COVID-19انجام رسان�د. اما در �ش

ن داد؟  تم�ی

 

�د  کارشناساناز   .1  مشاورە بگ�ی

ن ش��د که  ی در رابطه با سالمئت خود �ا ع��زانتان، مطمنئ � دار�د. در هنگام تصم�م گ�ی �ن و دقیق ت��ن توص�ه ها، دس�ت  به به�ت

، ا�الت و قلمرو (در  کامونلث  Department of Health تارنماهایو وا�سن ها،  19-کوو�د برای کسب اطالعات ک� در�ارە  
ن مشاهدە کن�د)، دقیق ت��ن و به روزت��ن منابع اطالعات � باشند.   پاینی

ن � توان�د با پزشک عمو� خود در مورد وا�سن های   ا�ط شما مناسب تر است گفتگو   19-کوو�د همچننی و آنچه که برای �ش
 کن�د. 

د�گر اشخا� که � توانند مشاورە های صحیح و مبتئن بر شواهد ارائه دهند، کادر درمائن دورە د�دە و ثبت شدە مناسب (مانند  
ن آنها به طور مرتب انداروسازان ثبت شدە و پرستار  ن مانند  توسط) � باشند. همچننی مدیرکل  اپ�دمیولوژ�ست ها �ا متخصصنی

، به روز رسائن � شود.  مدیرکلا�الت �ا قلمرو شما  بهداشئت   بهداشئت

�ن مشاورە � باشند.   � توان�د این اطمینان را داشته باش�د که آنها دارای صالح�ت و تخصص الزم برای ارائه به�ت

 

ن � توان�د همچن ال�ا را در   هر پزشکوضع�ت ثبت  صالح�ت حرفه ای و نی در    فهرست عمو� پزشکان به ثبت رس�دەدر اس�ت
 برر� نمای�د.  Ahpra تارنما 

 

 . ش��درا احراز نمودە اند آسودە خاطر م� ثبت شدە استانداردهای  پزشکاننظر این از  .2

ال�ائی ها هستند  قابل اطمینائن ثبت شدە منابع اطالعائت   پزشکان ی  مه� و نقش   برای ا��� اس�ت ال�ا به همه گ�ی در وا�نش اس�ت
 ا�فا نمودە اند.  19-کوو�د 

ا� گذاری اطالعات به صورت  هنگام اراپزشکان ثبت شدە از نظر حرفه ای موظف هستند که  ئه مراقبت حضوری �ا به اش�ت
�ن توص�ه های بهداشئت موجود و مطابق با    اطالعائت که مبتئن بر شواهد، منطبق با به�ت

�
بهداشت عمو�   کارزارهایآنالین، �فا

ا� بگذارند. مانند   19-کوو�د   مانند وا�سیناسیون ال�ا است را به اش�ت   Vaccination Policy-Australian COVID 19اس�ت
ال 19 د �وا�سن کوو   است�س  .ا� اس�ت

وی از منشور اخال�ت که در  ن ملزم به پ�ی س است    Ahpra’s and the National Boards’ websites آنها همچننی قابل دس�ت
   � باشد.  د قابل پ�گ�ی  ،د نکه از این استاندارد ها تبع�ت ن� کن  پزشکائن � باشند.  

  

https://www.ahpra.gov.au/Registration/Registers-of-Practitioners.aspx
https://protect-au.mimecast.com/s/cmeXCnx1mliXjDjh9L6xe?domain=health.gov.au
https://protect-au.mimecast.com/s/cmeXCnx1mliXjDjh9L6xe?domain=health.gov.au
https://protect-au.mimecast.com/s/cmeXCnx1mliXjDjh9L6xe?domain=health.gov.au
https://protect-au.mimecast.com/s/cmeXCnx1mliXjDjh9L6xe?domain=health.gov.au
https://protect-au.mimecast.com/s/1IujCoV1nmSDZYZuzaxKE?domain=ahpra.gov.au
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   د ��ی نظرات قرار نگ  �ی تحت تأث .3

   تواند خطرنا� باشد.  �  بر مبنای احساسات �ی ساتف  ا � اطالعات نادرست  . د �نداز یرا به خطر ن زانتان�خود و ع�   سالمئت 

وا�سن ها   ا �  19-کوو�د   رابطه با مشاورە در  برای  یمنبع قابل اعتماد ،و تخصص  ت� صالحآموزش د�دە و دارای  فقط افراد  
 هستند. 

  گذار �ی افراد مشهور و تأثممکن است و وا�سن ها داشته باشند ، اما  19-کوو�د در مورد   نامساعدیافراد ممکن است نظرات 
 را نداشته باشند.  صحیح که بتوان برآنها تک�ه کرد   یها ه�ارائه توص یتج��ه الزم برا ا � آموزش 

 ارتباط برقرار کن�د .4

ن همچن . د �صحبت کن تان مانند پزشک عمو� قابل اعتماد  با شخ�  ان جامعه با پزشکان عمو� نی ثبت   کادر پزش�  ر یو سا ره�ب
ا� بگذارند.  19-کوو�د در مورد   کنند تا منابع معت�ب اطالعائت   کار �  حوزە سالمتشدە   و وا�سن ها را به اش�ت

ن همچن و�روس   یبا خط راهنما ا �  نمودە مشاهدە   Department of Health تارنماهایرا در  19- کوو�د بخش   د � توان � نی
 . د ��ی روز هفته تماس بگ  7 در  ساعته و  24بصورت  1800020080با شمارە تلفن  کرونا 

بر شواهد را   مبتئن تصم��  و   ن�ت�  ق ی، دقن�که به�ت اطمینان حاصل کن�د  ، نتانزا�ع�  ا �در مورد سالمت خود  ی�ی گ  م�هنگام تصم
 تان اتخاذ نمای�د.  و�ژە یازها�ن یبرا

ال  19- د �کوو منابع معت�ب اطالعات در مورد    ا�و وا�سن ها در اس�ت

 https://www.health.gov.au/campaigns/coronavirus-covid-19 :اطالعات م�

ACT: https://www.covid19.act.gov.au/ 

NSW: https://www.nsw.gov.au/covid-19 

NT: https://coronavirus.nt.gov.au/ 

Qld: https://www.covid19.qld.gov.au/ 

SA: https://www.covid-19.sa.gov.au/ 

Tas: https://www.coronavirus.tas.gov.au/ 

Vic: https://www.coronavirus.vic.gov.au/ 

WA: https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus 
 

https://www.health.gov.au/campaigns/coronavirus-covid-19
https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.nsw.gov.au/covid-19
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.covid19.qld.gov.au/
https://www.covid-19.sa.gov.au/
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/
https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus
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