اﻋﻼم دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﺰرﯾـﻖ
ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ و واﮐﺴﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت
ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ،در ﻣﺘـﻦ اﯾـﻦ ﻧـﺎﻣﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ »:ﭘﯿـﺮو ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت ﺷﻤـﺎره
 ۳۰۰/۱۸۷۸۳د ﻣﻮرخ  ۱۴۰۰/۹/۳۰در ﺧﺼﻮص ﺗﺰرﯾﻖ دُز ﺳﻮم واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ۱۹
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل و  ۳۰۰/۱۵۱۷۵د ﻣﻮرخ  ۱۴۰۰/۸/۱۱در ﺧﺼﻮص
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ﻣﻮرخ  ۱۴۰۰/۱۰/۶ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد:
– اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول و دوم واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل)ﺳﯿﻨﻮﻓﺎرم ،ﺑﻬﺎرات
ﺑﯿﻮﺗﮏ و ﮐﻮواﯾﺮان ﺑﺮﮐﺖ( ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از
واﮐﺴﻦ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ و ﯾﺎ
ﭘﺎﺳﺘﻮﮐﻮوک ﭘﻼس ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
– اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول و دوم واﮐﺴﻦ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ،
در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ،ﭘﺎﺳﺘﻮﮐﻮوک ﭘﻼس ﯾﺎ واﮐﺴﻦ
اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  Vﻧﻮﺑﺖ اول)ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ﻻﯾﺖ( را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
– اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول و دوم واﮐﺴﻦ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  Vﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ،
در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺘﻮﮐﻮوک ﭘﻼس را
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
– ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ واﮐﺴﻦ ﭘﺎﺳﺘﻮﮐﻮوک
در دو ﺷﻬﺮی ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺰرﯾﻖ دُز
ﭼﻬﺎرم)ﯾﺎدآور( ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۶ﻣﺎه از ﺗﺰرﯾﻖ دُز ﺳﻮم ﺑﺎ واﮐﺴﻦ
ﭘﺎﺳﺘﻮﮐﻮوک ﭘﻼس اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
– اﻓﺮادی ﮐﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل)ﺳﯿﻨﻮﻓﺎرم ،ﺑﻬﺎرات ﺑﯿﻮﺗﮏ ﯾﺎ
ﮐﻮواﯾﺮان ﺑﺮﮐﺖ(را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ دو ﻧﻮﺑﺖ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک
ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دو ﻧﻮﺑﺖ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

– اﻓﺮادی ﮐﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ  Vرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ دو ﻧﻮﺑﺖ آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﺧﺬ
رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دو ﻧﻮﺑﺖ
آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
– اﻓـــﺮادی ﮐـــﻪ در ﻧـــﻮﺑﺖ اول و دوم ،واﮐﺴـــﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿـــﻦ
ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ)اﺳﭙﺎﯾﮑﻮژن( ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن
واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺴﻨﺎ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

