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 19-سؤاالت متداول: واکسن کووید
 احتراماً اعالم میکنیم کھ اطالعات موجود در این وب سایت تنھا پس از صدور مصوبات مربوطھ بھروز میشود.

 واکسینھ شد؟ 19-آیا میتوان علیھ کووید
واکسن رایگان برای تمامی کسانی کھ در اتریش ھستند و مایل بھ واکسینھ شدن ھستند، در دسترس خواھد بود. این واکسن بھ طور 

مرکزی از طریق دولت در مکانھای مختلفی کھ افراد در آن مناطق بتوانند واکسینھ بشوند، فروختھ و توزیع میشود. در حال حاضر 
واند از ابتال بھ ویروس کرونا در انسان جلوگیری کند. تالشھای قابلتوجھی در سراسر جھان برای ھیچ واکسنی وجود ندارد کھ بت

 تولید چنین واکسنھایی در حال انجام است.

)24/11/2020 09:00( 

 در دسترس خواھد بود؟ 19-چھ زمانی واکسن کووید
د داشتھ باشد. مسئلھ اصلی در مورد ھر نوع واکسن این واکسن ایمن و کارآمد بھ اندازه کافی وجو 2021ممکن است از ابتدای سال 

) تأیید شود. تنھا در این صورت میتوان واکسنھا EMAاست کھ از مرکز برای استفاده در اتحادیھ اروپا توسط آژانس دارویی اروپا (
در سراسر جھان در حال  را دارای اصول کیفی مربوطھ دانست. یافتن واکسن عموماً فرایند پیچیدھای است. چندین نوع واکسن

 تولید است.

)24/11/2020 09:00( 

 تولید نشده است؟ 19-چرا تا کنون واکسن کووید
SARS-CoV-2  است. بالفاصلھ پس از آن،  19-کشف شد کھ عامل کووید 2020یک پاتوژن جدید است و درست در ژانویھ

مجموعھ نتایج امیدوارکننده مطالعات بالینی تا پایان سال  تحقیقات در مورد واکسن بھ طور جدی در سراسر جھان آغاز شد. اولین
در دسترس خواھد بود. تالشھای انجام شده توسط جامعھ علمی،یکی بعد از دیگری طبق معمول اینجا در کنار مطالعات  2020

این یک روش پیچیده ھمزمان بسیار چشمگیر بوده است. این امر امکان دستیابی سریعتر بھ اطالعات مربوطھ را فراھم میکند. 
برای تولید واکسن برای استفاده انسانی است، کھ تحت استانداردھای دقیق کیفیت و بررسی دقیق است. داروھا یا واکسنھای جدید 

 باید قبل از تصویب برای عرضھ در اتحادیھ اروپا، از نظر اثر بخشی، اثرات سوء و ایمنی آزمایش شوند.

)24/11/2020 09:00( 

 رایگان خواھد بود؟ 19-کوویدآیا واکسن 
 واکسن رایگان برای تمامی کسانی کھ در اتریش ھستند و مایل بھ واکسینھ شدن ھستند، در دسترس خواھد بود.

)24/11/2020 09:00( 

 در حال حاضر تولید میشوند؟ 19-کدام نوع از واکسنھای کووید
ھستند: تعدادی واکسن بالقوه در مرحلھ تولید بالینی  19-کووید دانشمندان در سراسر جھان در حال تالش برای تولید واکسن علیھ

پروژه دیگر واکسن در حال  100آزمایش واکسن رسیدھاند. بیش از  3وجود دارد و برخی از آنھا از نظر بالینی بھ مرحلھ مھم 
یا  mRNAوکتور، واکسنھای  حاضر تحت آزمایشات پیشبالینی ھستند، و از فنآوریھای مختلف واکسن مانند واکسنھای مبتنی بر

) از WHOواکسن زیر واحد پروتئین استفاده میکنند. مروری بر وضعیت فعلی تولید واکسن از طرف سازمان بھداشت جھانی (
در دسترس -https: //www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidateطریق 
 است.

)24/11/2020 09:00( 

 آزمایشات بالینی چگونھ انجام میشود؟
قبل از انجام آزمایشات بالینی در انسان، آزمایش پیشبالینی باید در آزمایشگاه یا روی حیوانات انجام شود. ھدف از تحقیقات بالینی بھ 

ن اطالعات اولیھ در مورد مکانیسم عملکرد، تحمل و دوز یک ترکیب فعال جدید است. آزمایشات بالینی مربوط بھ انسان دست آورد
فقط درصورتی انجام میشود کھ ھیچ واکنش جانبی خطرناکی رخ ندھد و اعتقاد بر این باشد کھ آمادھسازی آن کارآمد خواھد بود. 

 منی (تحمل) و اثر بخشی ھر محصول واکسن بھ زمان نیاز دارند.آزمایشات بالینی برای ارزیابی کامل ای

)24/11/2020 09:00( 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-


 انجام میشود؟ 19-یا کووید SARS-CoV-2چھ مراحلی در تولید واکسن علیھ ویروس ناشناختھ جدیدی مانند 
ھایی از ویروس را شناسایی کند کھ واکنش سیستم ایمنی بدن در مرحلھ اول، پاتوژن تحت تحلیل و آزمایش قرار میگیرد تا قسمت

کدام پلتفرم  -انسان را بر میانگیزاند و بنابراین بتواند یک دفاع (آنتی بادی) ایجاد کند. این امر با توسعھ طرح واکسن دنبال میشود 
تھای سلولی (مانند سلولھای ایمنی بدن واکسن مناسب است و کدام مواد افزودنی مورد نیاز است؟ کارآمدی و تحمل واکسن در کش

انسان) و با استفاده از آزمایش حیوانات آزمایش میشود. فقط یک بار آزمایش واکسن بھ صورت گسترده انجام شده است و اثبات 
پس در شده است کھ میتوان آن را طبق استانداردھای الزم و در سطحی تولید کرد کھ مطابق با معیارھای بسیار دقیق باشد، و س

بر روی داوطلبان با آگاھی و موافقت خودشان آزمایش کرد. ھنگامی کھ نتایج آزمایشات پیشبالینی و  IIIتا فاز  Iدوره بالینی فاز 
توسط آژانس  19-بالینی در دسترس قرار بگیرد، میتوان درخواست تأیید داد. در مورد اروپا، روش تأیید واکسن برای کووید

این واکسن را از طریق متخصصانی کھ مقامات مختلف ملی صالحیتدار اروپا  EMAاھنگ میشود. ) ھمEMAدارویی اروپا (
ارزیابی میکند. درصورتی کھ واکسن از تمام الزامات علمی و نظارتی برخوردار باشد و مزایای آن بیشتر از خطرات آن باشد، بھ 

این واکسن را میتوان در بازار عرضھ و از آن   صادر میشود. محض اتمام مراحل تأیید، درخواستی برای تأیید بھ کمیسیون اروپا
 استفاده کرد. ھر دستھ قبل از ورود بھ بازار باید توسط یک آزمایشگاه شناختھ شده تأیید شود.

)24/11/2020 09:00( 

 روش تأیید واکسن چگونھ خواھد بود؟
سود نامیده میشود): متقاضی -ھای مدرن تعیین میکند(کھ تحلیل خطرفرآیند تأیید الزامات ویژھای برای تولید و کنترل واکسن

درخواستی برای واکسن خود ارسال میکند تا توسط مقامات ذیصالح داروھایی تأیید شود. این درخواست با پروندھای حاوی 
دادھھای مربوط بھ اطالعاتی نظارتی (مانند نوع برنامھ، اطالعات مربوط بھ محصول)، دادھھای مربوط بھ ساخت واکسن، 

آزمایش حیوانات و در نھایت دادھھای مربوط بھ آزمایشات بالینی با مشارکت انسان، ھمراه با مطالب مربوطھ ھمراه است. این 
درخواست ھمچنین حاوی اطالعاتی در مورد چگونگی اجرای مراقبتھای دارویی این محصول خاص است. ارزیابی واکسن توسط 

صالح ممکن است تا دو سال طول بکشد، کھ شامل بررسی کل پرونده برای اطمینان از انطباق با تمام  کارشناسان و مقامات ذی
استانداردھای سختگیرانھ علمی و نظارتی و ھمچنین ارزیابی کیفیت، ایمنی و اثربخشی واکسن میشود. این فرآیند بھ ویژه در 

این شرایط اگر بھ نفع بھداشت عمومی باشد، ممکن است این مدت  صورت ناقص بودن پرونده یا نیاز بھ رفع نقص وجود دارد. در
سود بر اساس تمام دادھھای ارسالی برای اطمینان از یک واکسن با کیفیت باال، کارآمد و -زمان کوتاه بشود. سپس یک تحلیل خطر

 مھمتر از ھمھ ایمن انجام میشود.

)24/11/2020 09:00( 

 یمن است؟جدید تا چھ میزان ا 19-واکسن کووید
واکسن تنھا پس از بررسی گسترده در بازار عرضھ خواھد بود. ھمانند ھر واکسن دیگری، ھر گونھ واکسن جدید جھت محافظت 

بادقت آزمایش میشود. ھر یک از واکسنھای مختلف احتمالی مورد بررسی و تحلیل کامالً کنترل شده قرار  19-در برابر کووید
ھای قانونی و علمی روشنی وجود دارد کھ باید قبل از استفاده از ھر واکسنی در افراد سالم رعایت میگیرند، کھ برای آنھا رھنمود

سود آن مثبت باشد. نظارت بر واکسن حتی پس از تأیید -شود. واکسن تنھا در صورتی در بازار موجود خواھد بود کھ نسبت خطر
 سود بھ طور مداوم ادامھ خواھد یافت.-ارزیابی نسبت خطر برای عرضھ بھ منظور شناسایی ھرگونھ واکنش جانبی احتمالی و

)24/11/2020 09:00( 

 آیا بعد از تأیید ھمچنان بر ایمنی واکسن نظارت میشود؟
ھدف اصلی مراقبت دارویی (یا ایمنی دارو) نظارت بر محصوالت دارویی مانند واکسنھا قبل و در طی تأیید آنھاست حتی اگر 

نھا صادر شده باشد. مراقبت دارویی شامل انواع روشھا و اقدامات مطرحشده، از جملھ برای شناسایی، مجوز برای استفاده از آ
 ارزیابی، درک و جلوگیری از واکنشھای جانبی است.

مراقبتھای دارویی ھمچنین شامل تعھد متخصصان مراقبتھای بھداشتی بھ گزارش موارد مشکوک بھ واکنشھای جانبی می شود از 
گرم قانون داروھای اتریش  75داروھایی کھ برای انسان استفاده میشوند و ھمچنین در مواردی کھ دارو طبق قانون جملھ برای 

)Arzneimittelgesetz، AMG اثر مطلوبی نداشتھ باشد، درست مانند آنچھ برای سایر دارو اعمال میشود. بیماران و بستگان (
). ھر گونھ گزارش باید بھ AMGساعت ،  75ی جانبی را گزارش کنند (بخش آنھا ھمچنین میتوانند موارد مشکوک بھ واکنشھا

 BASG) ، Traisengasse 5 ، 1200صورت الکترونیکی یا کتبی بھ اداره فدرال اتریش برای بخش ایمنی در مراقبتھای درمانی (
Vienna :ارسال شود. جزئیات بیشتر در لینک زیر موجود است-https://www.basg.gv.at/en/market

reactions-surveillance/reporting/adverse. 

http://www.basg.gv.at/pharmakovigilanz/meldung-von-nebenwirkungen/
http://www.basg.gv.at/pharmakovigilanz/meldung-von-nebenwirkungen/
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، شخصی کھ آن را گزارش میکند، تأیید دریافت اعالن دریافت میکند. با BASGھنگام گزارش مورد مشکوک بھ واکنش دارویی بھ 
مورد بھ مورد تماس بگیرد، برای مثال، برای تعیین روند یا نتیجھ مورد مشکوک بھ  BASGممکن است کارمند شخص گزارشدھنده

 عارضھ جانبی.

آنرا بررسی خواھد کرد. این اعالن سپس بھ  BASGھنگامی کھ گزارش ثبت شد، در صورت لزوم، اطالعات الزم اضافھ میشود و 
) ارسال میشود، جایی کھ تمام Pharmacovigilance) (EudraVigilanceادیھ اروپا(پایگاه مقامات اجرایی مراقبت دارویی اتح

گزارشھای واکنش جانبی مشکوک از سراسر اتحادیھ اروپا جمع آوری میشود. تجزیھ و تحلیل اطالعات جمعآوریشده در اینجا 
یق آن و در نتیجھ کمک بھ بھبود ایمنی امکان شناسایی خطر احتمالی جدید در سطح ملی و اروپایی (تشخیص عالئم)، بررسی دق

 EMA(کمیتھ ارزیابی خطر فارماکوژیالنس) از  PRACدارو برای ھمھ بیماران را فراھم میکند. اگر عالئمی شناسایی شود، توسط 
جدید،  (آژانس دارویی اروپا) در یک بافتار اروپایی ارزیابی و مورد بحث قرار میگیرد. این امر ممکن است منجر بھ اخطارھای

موارد منع مصرف و واکنشھای جانبی در برگھ اطالعات تجویز شده/بستھ اطالعاتی، جھت اقدامات الزم برای کاھش خطرات آتی 
 یا حتی محدود کردن یا لغو تأیید دارو در صورت لزوم شود.

)24/11/2020 09:00( 

 خیلی زود ارزیابی و تأیید میشوند؟ 19-چرا واکسنھای کووید
، کیفیت، ماھیت و دامنھ ارزیابی نظارتی بھ ھیچ وجھ با فرآیند تصویب "عادی" فرق نمیکند و ھیچ 19-در مورد واکسنھای کووید

مرحلھای از آن نیز حذف نمیشود. این روش بھ طور کلی سرعت بخشیده شده است تا واکسنھای مورد نیاز، کھ ھمچنین ایمن و 
ضھ شود. روند بررسی گردشی نیز در اینجا وجود دارد، کھ در آن مقامات دارای صالحیت کارآمد ھستند، بھ سرعت بھ بازار عر

شروع بھ ارزیابی واکسنھای امیدوارکننده میکنند در حالی کھ ھنوز در مرحلھ رشد ھستند. "رویھ تأیید واقعی" بعدی میتواند بسیار 
فصل ارزیابی شدھاند. روش ارزیابی سریع ارائھ شده توسط کوتاھتر باشد زیرا برخی از عناصر اساسی پرونده قبالً بھ طور م

EMA روشی برای کوتاه کردن روند تأیید است. با این حال، در چنین مواردی، پرونده کاملی ھنگام ارسال درخواست تشکیل ،
سود توسط -زیابی خطرمیشود و مقامات دارو را در حالی کھ ھنوز در حال تولید است ارزیابی نخواھند کرد . در ھر دو مورد، ار

(متشکل از نمایندگان کشورھای عضو اتحادیھ اروپا ، نروژ و ایسلند) در بارھی تأیید یا عدم تأیید  EMAکمیتھ تخصصی 
تصمیمگیری میکنند. بنابراین فرآیند آن بھ این صورت است: اگر ارزیابی مثبت باشد و پیشنھادی برای تأیید صادر شود، یک 

 م تأیید نھایی را صادر میکند.کمیسیون اروپایی اعال

)24/11/2020 09:00( 

 از چھ طریق اطمینان بیابیم کھ در مورد ایمنی مصالحھای صورت نگرفتھ است؟
آزمایش ابتدا بر روی حیوانات و سپس بر روی انسان مطالعھ میشود. در اروپا (و ھمچنین ایاالت متحده آمریکا) توافق شده است 

بھ طور قانع کنندھای نشان دھند کھ واکسنھا ھم ایمن و ھم کارآمد ھستند. برای این منظور معموالً کھ مطالعات گسترده باید 
آزمودنی مورد نیاز است. ھمانطور کھ در مورد سایر داروھا مشاھده  30,000جمعیتھای مطالعاتی بسیار زیادی شامل بیش از 

ی جانبی ھستند کھ بھ طور پر تکرار، تکراری یا گھگاه اتفاق میشود، حتی مطالعات گسترده نیز فقط قادر بھ تشخیص واکنشھا
میافتند. عوارض جانبی نادر یا بسیار نادر تنھا پس از تأیید قابل مشاھده است، زیرا جمعیتھای بسیار بیشتری نیاز است تا بتوان این 

راقبت دارویی برای اطمینان از ایمنی بھ این موضوع را با ھر درجھ اطمینانی نشان داد. با این حال، ابزارھای مورد استفاده در م
معنی است کھ، با تأیید داروھا، میتوان واکنشھای جانبی نادرتر را تشخیص داد. در صورت لزوم، بالفاصلھ مقامات اقدامات الزم 

ویب نیز ممکن سود پس از تأیید تغییر کند، تص-جھت دوری یا کاھش ھر چھ بیشتر خطرات را انجام خواھند کرد. اگر نسبت خطر
 است در موارد استثنایی لغو شود.
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چگونھ ممکن است ادعا کنید کھ پس از چنین مرحلھ کوتاه آزمایش، ھیچگونھ واکنش منفی طوالنی مدت وجود 
 نخواھد داشت؟

رت است. برای اینکھ بتوانید ھمھ ٪ گفت، اما در مورد سایر داروھا نیز ھنگام تأیید، وضعیت بھ ھمین صو100نمیتوان با اطمینان 
واکنشھای جانبی احتمالی طوالنی مدت را ثبت کنید، انجام مطالعات بسیار گسترده در طول سالھا و یا دھھھا مورد نیاز است. این بھ 

د، بلکھ معنای عدم ارائھی یک داروی مؤثر بھ عموم مردم در طول چنین مطالعاتی است، کھ نھ تنھا بھ سالمت جامعھ آسیب میزن
میتواند منجر بھ مرگ و میر ناشی از بیماریھای درمان نشده شود. بنابراین توجھ دقیق بھ اطالعات جمعآوریشده از مطالعات 

حیوانی ارائھ شده و شواھد بر آمده از برنامھ توسعھ بالینی، بھ منظور شناسایی عوارض جانبی احتمالی بلند مدت بھ دقت بررسی 
الئم مشکوک و کنترل از نزدیک، و گزارش منظم از طرف شخص مورد تأیید مقامات در فواصل کوتاھتر خواھند شد. شناسایی ع

از حد معمول، یکی از اقدامات احتمالی موجود است. در صورت لزوم، ممکن است دارندگان تأیید نیز ملزم بھ انجام مطالعات 
االتر شوند، کھ ھمراه با تعھد ارائھ این نتایج در مدت زمان طوالنی مدت پس از تأیید جھت بررسی ایمنی و کارآیی در درجھ ب

٪ بدون خطر است، اما فواید آن ھمیشھ باید بیشتر از خطرات احتمالی باشد. 100مشخص خواھد بود. نمیتوان گفت ھیچ دارویی 



طالعات بیشتر و دریافت سود بھ عنوان بخشی از روش تأیید دارو انجام میشود، اما بعد از جمع آوری ا-اگرچھ ارزیابی خطر
 اطالعات جدید، حتی پس از تأیید، ممکن است دارو مجدداً مورد بررسی منظم قرار گیرد.
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 19-تھیھ واکسن کووید
 در سطح اتحادیھ اروپا چھ اھمیتی دارد؟ 19-توزیع واکسن کووید 

نان از تولید واکسنھای با کیفیت، ایمن و کارآمد در اروپا و با ھدف اطمی 19-استراتژی اتحادیھ اروپا در مورد واکسن کووید
اطمینان از دسترسی سریع کشورھای عضو و ساکنین آنھا بھ این واکسن است. دنبال کردن یک رویکرد مشترک در سطح اتحادیھ 

تنھایی قادر بھ تأمین سرمایھ اروپا ایمنترین، سریعترین و کارآمدترین راه برای دستیابی بھ این اھداف است. ھیچ کشور عضوی بھ 
در توسعھ و تولید تعداد کافی واکسن نیست. تنھا یک اقدام مشترک و سریع از طرف اتحادیھ اروپا و کشورھای عضو آن میتواند از 

 تأمین کافی و سریع یک واکسن ایمن و کارآمد اطمینان دھد.
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 روند تھیھ واکسن مشترک بھ چھ صورت خواھد بود؟
کشور عضو اتحادیھ اروپا، بھ ھمراه کمیسیون اروپا متعھد بھ توافقاتی برای پیش خرید واکسن از  27بر اساس روند خرید مشترک 

وافق امکان رزور کشور میشوند. این ت 27نھ بھ طور جداگانھ بلکھ بھ عنوان  19-تولیدکنندگان واکسنھای امیدوارکننده کووید
مقادیری زیادی از واکسن را ایجاد میکند کھ بر اساس تعداد جمعیت کشورھای عضو اتحادیھ اروپا تقسیم خواھد شد، کھ سھم 

٪ از کل جمعیت اتحادیھ اروپا خواھد بود. این روند ھماھنگ برای تھیھ واکسنھا را میتوان یکی از 2جمعیت اتریش حدود 
اروپا در زمینھ مراقبتھای درمانی دانست. کشورھای عضو اتحادیھ اروپا، بھ ھمراه کمیسیون اروپا، از  موفقیتھای بزرگ اتحادیھ

-اواسط ژوئن در تالشند تا برنامھای تدارکاتی تھیھ کنند تا اطمینان یابند کھ شھروندان اروپایی بھ واکسنھای امیدوارکننده کووید
اھند داشت. این رویکرد مشترک امکان تقسیم خطرات و سرمایھگذاریھا و بدون ھیچ گونھ مباحث طوالنی مدت دسترسی خو19

 دانش فنی برای بھرھمندی از اقتصاد مقیاسی و ارتباطی و ھمچنین اقدام با سرعت الزم را فراھم میکند.

یک گروه ھدایتگر  کشور اتحادیھ اروپا برای این منظور ساز و کاری با کمیسیون اروپا ایجاد کردھاند. این ساز و کار شامل 27
کشور عضو بھ ھمراه کمیسیون اروپا نمایندگی دارند. اتریش و کمیسیون اروپا بھ صورت مشترک این  27است کھ در آن ھمھ 

گروه ھدایتگر را مدیریت میکنند. یک تیم مشترک مذاکرھکننده بھ بررسی و مذاکره با تولیدکنندگان خواھند پرداخت و بھ طور 
 گر گزارش آنھا را ارائھ خواھد داد.منظم بھ گروه ھدایت
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 قرارداد پیش خرید بھ چھ صورت خواھد بود؟
)، تیم مشترک مذاکرھکننده مذاکرات تحقیقی با سازنده انجام میدھند تا تعیین کنند کھ APAقبل از مذاکره در مورد قرارداد پیشخرید (

است یا خیر. در صورتی کھ شرایط مساعد باشد و توافق در مورد آنچھ برگھ شرایط آیا انجام مذاکرات برای قرارداد دقیق منطقی 
 نامیده میشود، حاصل شود، درخواست پیشنھادی برای آن شرکت ارسال میشود.

زمانی کھ ھر دو طرف قرارداد ھمکاری را کامل کنند، قرارداد پیشخرید تنظیم خواھد شد. عناصر نھایی قرارداد در گروه ھدایتگر 
بھ بحث و تصمیمگیری گذاشتھ میشود. عقد قرارداد پیشخرید نیاز بھ تأیید کمیسیون اروپا دارد، کھ آن را از طرف کشورھای عضو 

 امضاء خواھد کرد. کشورھای عضو اتحادیھ اروپا مسئول خرید واکسنھا بھ محض عرضھی آنھا ھستند.
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 را کھ با شرکتھای دارویی امضاء شده منتشر میکند؟ آیا کمیسیون اروپا توافقنامھ پیشخرید
محافظت از بھداشت عمومی و اطمینان از بھترین شرایط ممکن از طرف شرکتھا جھت اطمینان از مقرون بھ صرفھ بودن، ایمن 

بندھای محرمانھ  بودن، کارا بودن و در واقع موجود بودن واکسنھا از اولویتھای اصلی کمیسیون اروپا است. این قراردادھا توسط
محافظت میشوند، چیزی کھ با توجھ بھ رقابت شدید در این بازار جھانی قابل توجیھ است. ھدف، محافظت از مذاکرات حساس و 

اطالعات مرتبط تجاری مانند اطالعات مالی و ھمچنین برنامھھای توسعھ و تولید است. ھمھ شرکتھا ملزم بھ محرمانھ نگھ 
ند و امضاءکنندگان توافقنامھ دسترسی انحصاری بھ آن خواھند داشت، کھ بھ این معناست کھ کمیسیون اطالعات حساس تجاری ھست

اروپا باید بھ قراردادھایی کھ با شرکتھای مربوطھ تنظیم میکند، احترام بگذارد. بنابراین در کل کمیسیون اروپا در برابر سایر 
میسیون اروپا با رعایت کامل کلیھ قوانین مقتضی در زمینھ مدیریت مالی نھادھای اروپایی و شھروندان اروپایی پاسخگو است. ک

 عمل خواھد کرد، کھ ممکن است در بازه زمانی دیگری مورد بازرسی قرار گیرد.
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مزایای این روش کھ در سطح اتحادیھ اروپا انجام خواھد شد نسبت بھ شیوھی خرید واکسن بھ صورت فردی 
 شور چیست؟توسط ھر ک

خطرات ناشی از انعقاد قرارداد پیش خرید با تولیدکنندگان و تقسیم ھزینھھای تحقیق و تولید بھ عھده اتحادیھ اروپا بھ عنوان یک کل 
میلیارد یورو را بھ این امر اختصاص داده است. یک مزیت  2.7خواھد بود و نھ ھر کشور خاص. اتحادیھ اروپا بودجھای بالغ بر 

این شیوه این است کھ اتریش مجبور نیست بھ تنھایی با تولیدکنندگان احتمالی مذاکره کند. قدرت بازار ھمھ کشورھای  مھم اجرایی
اتحادیھ اروپا در مقایسھ با بازار اتریش بھ تنھایی، در زمان توافق در مورد قیمت و شرایط قانونی قرارداد بیشتر خواھد بود. بھ 

طھ، ھمھ کشورھای عضو اتحادیھ اروپا بھ طور ھمزمان و بھ نسبت سھم خود ذر اتحادیھ محض در دسترس بودن مقادیر مربو
 اروپا بھ آنھا دسترسی خواھند داشت.
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 دارد؟ 19-اتریش چھ سھمی در ساخت واکسن علیھ کووید
داخلی زیادی در حال تولید یا تحقیق در  پیشتاز است. شرکتھای 19-اتریش در تالش برای تحقیق و تولید واکسنھای احتمالی کووید

مورد واکسنھای احتمالی یا اجزای واکسن ھستند. ھدف نھایی این تالشھا و سایر فعالیتھا، آمادھسازی واکسنھای متعدد برای تأیید و 
 دارند. 19-کوویداستفاده بعدی در اسرع وقت است. بنابراین شرکتھای اتریشی نقشی اساسی در تالش برای کنترل بیماری ھمھگیر 
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 19-تھیھ واکسن کووید
 اتریش چھ تعداد واکسن دریافت خواھد کرد؟

با ھدف اطمینان از تأمین واکسنھای با کیفیت، ایمن، کارآمد و  2020ژوئن  17کمیسیون اروپا استراتژی واکسن اروپا را در 
اروپا، بھ نمایندگی از کشورھای عضو میشود کھ وارد توافق برای  مقرون بھ صرفھ تصویب کرد. این استراتژی شامل کمیسیون

پیشخرید واکسن با تولیدکنندگان میشود تا بھ کشورھای عضو حق خرید تعداد معینی از دوزھای واکسن با قیمت معین را بھ محض 
واھد شد، بھ این ترتیب اتریش حق دسترسی بدھد. مقادیر رزرو شده بر اساس تعداد ساکنان کشورھای عضو اتحادیھ اروپا تقسیم خ

دریافت تقریباً دو درصد از دوزھای واکسن موجود را خواھد داشت. در نھایت دوز واکسن کافی در اتریش برای واکسیناسیون 
براین افرادی کھ مایل باشند، وجود دارد. با این حال، باید توجھ کرد کھ واکسنھا ممکن است ویژه استفاده در مناطق خاص باشند؛ بنا

 بھ احتمال زیاد امکان استفاده از ھمھ واکسنھا برای ھمھ گروھھا وجود ندارد.
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 در اتریش توزیع میشود و افراد در کجا میتوانند واکسینھ شوند؟ 19-چگونھ واکسن جدید کووید
میشود. دوزھا متناسب با مقدار موجود  توسط دولت فدرال خریداری و سپس در سراسر اتریش توزیع 19-واکسنھای مختلف کووید

) تأیید میشود. میتوان تصور کرد کھ گروه اول تعداد محدودی EMAتوزیع میشود کھ پس از تأیید توسط آژانس دارویی اروپایی (
گذرانند امکانپذیر دوز داشتھ باشد. واکسیناسیون بھ طور کلی باید در مکانھایی کھ افراد در آنجا کار و زندگی می کنند یا وقت می

باشد، تا میزان دسترسی افزایش یابد. تا جایی کھ ویژگیھای واکسن اجازه بدھد، واکسن در مکانھایی در دسترس خواھد بود کھ 
 بیشترین خطر برای افراد و سیستمھای اصلی وجود دارد.

ورد نیاز برای تسھیل واکسیناسیون در دست بنابراین در حال حاضر کار تھیھ و برنامھریزی تمام اقدامات سازمانی و لجستیکی م
انجام است. باید اطمینان حاصل شود کھ واکسنھا میتوانند بھ درستی ذخیره، حمل، توزیع و تجویز شوند. ھمچنین ایجاد روشھایی 

 برای ثبت واکسیناسیون بھ روشی سیستماتیک و بھ موقع ضروری است.

باید واکسنھا تا حد امکان در دسترس باشند، با تمرکز ویژه بر ارائھ واکسنھا در  برای دستیابی بھ بیشترین میزان واکسیناسیون،
 محیط ھای خاص، مانند محل کار: "ما واکسن را نزد افراد میبریم، نھ افراد را نزد واکسن."
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 چھ موقع واکسنھا برای ارائھ تأیید میشوند؟
سود، ممکن است تأییدیھھای -بھ شرط ارائھ اطالعات کافی در مورد ایمنی و کارآیی واکسن و مثبت بودن تجزیھ و تحلیل خطر

داده شود. در حال حاضر مشخص نیست دقیقاً کدام واکسن تأیید میشود یا چھ زمانی، یا برای  2020/2021اولیھ در اواخر سال 
تفاده شود. ھمچنین ھنوز مشخص نیست کھ آیا واکسنھا فقط در برابر ابتال بھ بیماری محافظت کدام نماینده و گروه سنی میتواند اس



میکنند یا اینکھ میتوانند از انتقال ویروس نیز جلوگیری کنند و وضعیت اپیدمیولوژیک در زمان موجود بودن واکسن چگونھ خواھد 
 بود.
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 ینده را دریافت خواھد کرد؟موجود در آ 19-چھ کسی واکسن کووید
بر اساس انتظارات فعلی در آغار واکسینھ کردن دوز کافی برای واکسیناسیون ھمھ افراد در اتریش کھ مایلند بالفاصلھ واکسینھ 

 شوند، وجود ندارد. ھمچنین این احتمال وجود دارد کھ برخی از واکسنھا برای ھمھ گروھھا تأیید نشود.

کامالً آزمایش شده، ایمن، کارآمد و تأیید شده را بھ ھرکسی کھ مایل بھ  19-ال این است کھ واکسن کوویدھدف اعالم شده دولت فدر
واکسیناسیون است ارائھ دھد. این امر در استراتژی خرید واکسن نیز مورد توجھ قرار گرفت. بنابراین میتوان تصور کرد کھ 

 ، اولویتبندی شوند.واکسنھا تا زمانی کھ بھ مقدار کافی در دسترس نباشند
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 واکسینھ شود، بھ چھ صورت خواھد بود؟ 19-تصمیمگیری دربارھی اینکھ چھ کسی میتواند درابتدا علیھ کووید
ھرکسی کھ در اتریش  -بھ شرط آنکھ این واکسن برای ھمھ گروھھا قابل استفاده و توصیھ باشد  -خوشبختانھ، میتوان متصور بود 

باشد، قادر بھ انجام این کار باشد. برنامھ این است کھ در مواردی کھ خطر فردی و سیستمیک  19-واکسیناسیون علیھ کوویدمایل بھ 
بیشتر است، بھ شرطی کھ خصوصیات واکسن این امکان را بدھد، و با توجھ بھ مقدار محدودی کھ از ابتدا در دسترس خواھد بود، 

بھ ویژه برای افرادی صدق میکند کھ در معرض خطر جدی ھستند یا در صورت ابتال از تزریق واکسن انجام شود. این موضوع 
می میرند و ھمچنین کادر درمان و پرسنل پرستاری. توصیھھای پزشکان نیز در ھنگام اولویتبندی موارد فوق،  19-عفونت کووید

 کمیتھ ملی واکسیناسیوناین توصیھھا توسط  بستھ بھ خصوصیات واکسن و وضعیت اپیدمیولوژیک مورد توجھ قرار خواھد گرفت.
 تھیھ شده است.
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