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تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   
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زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 
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رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
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نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
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رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
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˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

 

 

تیعضو  ربت˜ا 15 :  2021 

سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 
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نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 

 
اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   
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سوریو انور˜  تاعالطا : طوبرم  ھب   
نویسانیس˜او  mRNA رد نوتنا˜  نرب   

 

نویسانیس˜او ھنابلطواد  ناگیار و  تسا  امش  زاین  ھب   2 
نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
نودب ورزر  تقو  رد   https://be.vacme.ch  تبث مان  ید  ن˜  

رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 
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نویسانیس˜او  mRNA رد لصاوف  ھتفھ 4-6  دیراد  . 

 
ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
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رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
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ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   
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لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
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رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
دیریگب . 
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ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
ھب < چیھ  ˜ی  زا  داوم  لی˜شت  هدنھد  نس˜او  تیساسح  دنرادن   

رد < اوزنا  ای  ھنیطنرق  دنتسین   
زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
التبم ھب  بو˜رس  دیدش  متسیس  ینمیا  دیاب  لبق  زا  نویسانیس˜او  اب   

˜شزپ دوخ  تروشم  دنن˜  . 

رگا  نیب  ات 12  لاس 15  نس  مراد  ھچ  ییاھزیچ  ار  دیاب  رد   
رظن ؟مریگب   

یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  ی  الاب لاس 12  دنناوت می  رد   

https://be.vacme.ch تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ . 

 

داھنشیپ هدایپ  یور  ھنوگچ  را˜  یم  ؟دن˜   
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رد و تاعاس  یرا˜  ھب  ز˜رم  نویسانیس˜او  دیورب  . 

رگا ھب  تنرتنیا  یسرتسد  ،دیرادن  ھب  ˜ی  ز˜رم  نویسانیس˜او  اب   
داھنشیپ هدایپ  یور دیورب  رد . اجنآ  یم  دیناوت  یارب  تبث  مان  ˜م˜   
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ایآ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   

،ھلب رگا  امش  : 
لاس 12 < ای  رتشیب   

بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
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زا < ھتفھ  مھدزاود  رادراب  دنتسھ   

نایالتبم ھب  یژرلآ  اب  شن˜او  یاھ  دیدش  ھب  نس˜او  اھ  دارفا و   
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یناناوجون ه˜  رداق  ھب  تواضق  دنتسھ  یزاین  ھب  یھارمھ  نیدلاو  ای   
میق یارب  رارق  تاقالم  نویسانیس˜او  دنرادن  . 

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
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سوریو انور˜  یتاعالطا : رد  دروم   
نویسانیس˜او نسناج   ( نوسناج نوسناج و  ) 

رد نوتنا˜  نرب   
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بت < ای  ریاس  مئالع   COVID 19 ھتشادن دیشاب   
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ھچ یناس˜  دیابن  اب  دیوو˜  نسناج 19- ھنیس˜او  ؟دنوش   
دارفا < رد  ضرعم  رطخ  صاخ   

نانز < رادراب  هدریش و   

ھنوگچ ھمادا  ؟مھد   
ھمھ دارفا  یالاب  لاس 18  یم  دنناوت  رد   

https://be.vacme.ch/ تبث مان  دنن˜  تبون و  ورزر   
دنن˜ لحم . نویسانیس˜او  دیوو˜  -١٩- نسناج ار  باختنا  دین˜  . 

 

نودب داھنشیپ  هدایپ  یور   

 

اج˜ یم  مناوت  نس˜او  ؟منزب   
ز˜رم < نویسانیس˜او  نسناج  هریزج   

ز˜رم < نویسانیس˜او  نسناج  نوت   
ز˜رم < نویسانیس˜او  نسناج  نیدم  لیب   

 

رابتعا ھمانیھاوگ   
سپ زا  نویسانیس˜او  اب   COVID-19-Janssen، یھاوگ  

اھنت زور 22  سپ  زا  نویسانیس˜او  ربتعم  تسا  . 
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