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 سال12پیشنهاد واکسیناسیون در سطح شهرستان برای دانش آموزان از 

Comirnaty (BNT162b2) به اصطالح واکسن مبتنی بر mRNA است (mRNA = پیام رسان اسید
") SARS-CoV-2 حاوی "طرح اولیه" برای پروتئینی در سطح ویروس کرونا ویروس mRNA .(ریبونیک

است. در نتیجه واکسیناسیون ، طرح اولیه از طریق ذرات ریز چربی (نانو بدن چربی) به ("پروتئین خاردار
را برای مدت کوتاهی تولید می کنند ، (S پروتئین) قسمت های بدن وارد می شود. آنها سپس پروتئین کرونا
بعداً طرح دوباره در سلولها تجزیه می شود. این باعث تشکیل آنتی بادی علیه پروتئین خارجی می شود. اگر

.فرد واکسینه شده بعداً با ویروس کرونا تماس پیدا کند ، به سرعت شناسایی و هدف قرار می گیرد

 تا12 برای کودکان و نوجوانان بین 2021نیز از اواخر ماه مه  Comirnaty (Biontech / Pfizer) واکسن
توصیه می کند فقط کودکان با مشکالت بهداشتی واکسینه StiKo  سال تأیید شده است. در حال حاضر15

 سال به باال می توانند واکسینه شوند که این را می خواهند و والدین آنها موافق12شوند ، اما تمام کودکان 
هستند. عوارض جانبی موقت واکسیناسیون مانند درد در محل تزریق ، خستگی ، سردرد ، درد عضالنی یا

مفصلی ، لرز یا تب شایع است ، اما معموالً خفیف باقی می ماند. این نوع معمول واکسن است. تاکنون هیچ
.نشانه ای از عوارض جانبی جدی وجود ندارد

 روز) و بدون عواقب فروکش کردند. موارد نادر التهاب3-1تمام واکنشهای واکسیناسیون کوتاه مدت بودند (
در حال حاضر در اسرائیل و در ، MRNA میوکارد ، به ویژه پس از واکسیناسیون مردان جوان با واکسن

 میلیون160موارد جداگانه ، در نروژ و آلمان در حال بررسی است. در پایان ماه مه ، از مجموع 
دریافت شده Comirnaty  پریکاردیت برای126 مورد مشکوک به میوکاردیت خفیف و 122واکسیناسیون ، 

است. هیچ یک از مردان جوان مبتال مجبور به درمان در بیمارستان نبودند ؛ استراحت جسمی تنها برای بهبودی
.کافی بود

 سال مورد بررسی15 تا 12 کودک و نوجوان بین 2200اثر بخشی واکسن برای تأیید در تحقیقی با حدود 
 ماه از2 انجام شد. در آن زمان ، به طور متوسط 2021قرار گرفت. اولین ارزیابی در اواسط مارس 

ارزیابی دوم گذشته بود. کودکان مبتال به بیماری های بسیار جدی ، نقص ایمنی شدید یا سایر خطرات خاص از
.مطالعه حذف شدند

٪) کاهش یافت100به میزان قابل توجهی ( Comirnaty از طریق واکسیناسیون با Covid-19 خطر ابتال به .

واکسن بی خطر است و موج دلتا زندگی روزمره مدرسه را در پاییز تهدید می کند! انجمن پزشکان عمومی
 سال واکسینه شوند. ما می خواهیم به دانش آموزان ، همراه با12باواریا نیز توصیه می کند افراد باالی 

معلمانشان ، كمك كنیم تا بتوانند در پاییز بدون تعطیلی مدارس و آموزش در خانه به یك سال تحصیلی عادی
این کمپین واکسیناسیون را به مدارس Altmühlfranken بروند. به همین دلیل من و مرکز واکسیناسیون

!منطقه ارائه می دهیم

!شما می توانید با سواالت دیگر با من تماس بگیرید
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