
 واکسیناسیون محافظتی کرونا - ایمن و موثر! 
تاریخ: 20 ژوئن 2021

واکسیناسیون شام را از آلوده شدن به ویروس کرونا محافظت می کند. ویروس کرونا باعث ایجاد بیامری کووید-19 می 

شود. کووید-19 می تواند یک سیر ساده داشته باشد. افراد مبتال از رسفه، تب، آبریزش بینی و گلودرد شکایت دارند. اما 

سیرهای شدید بیامری نیز وجود دارد. مبتالیان دیگر منی توانند نفس بکشند. یا به ذات الریه مبتال می شوند. 

بیش از 90،000 نفر در آلمان تا اواسط 
ژوئن 2021 در اثر کووید-19 جان خود 

را از دست داده اند.

واکسن کرونا ایمن است 
واکسن های موجود در آملان بی خطر هستند. این مربوط به همه واکسن ها، 

از جمله واکسن های کرونا است.

 واکسن ها قبل از کسب اجازه استفاده به طور کامل آزمایش می شوند. 	 

بررسی واکسن ها حتی پس از تأیید ادامه می یابد. یافته های جدید در نظر 

گرفته می شود. 

 واکنش بدن پس از واکسیناسیون طبیعی است. ممکن است در جایی که 	 

آمپول تزریق شده درد داشته باشید. یا ممکن است احساس خستگی و 

بی حالی کنید. حتی داشنت تب و لرز طبیعی است. این عالئم پس از 2 تا 3 

روز از بین می روند. 

 سایر عوارض جانبی بسیار نادر هستند. این عوارض جانبی می توانند به 	 

عنوان مثال یک رسدرد شدید باشد. اگر بعد از چند روز عوارض از بین 

نرفت، به پزشک عمومی خود مراجعه کنید. 

 هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد واکسیناسیون باعث آسیب طوالنی 	 

مدت می شود. واکسیناسیون همچنین تاثیری در توانایی فرزندآوری ندارد. 

واکسن کرونا موثر است 
واکسیناسیون ایجاد قدرت دفاعی در بدن را تضمین می کند. بنابراین شام از 

ابتال به سیر شدید بیامری به خوبی محافظت می شوید. 

با این حال، هنوز احتامل بسیار پایینی وجود دارد که همچنان به کووید-19 

مبتال شوید. بنابراین مهم است که به پیروی از قوانین AHA+L ادامه دهید: 

 A )فاصله= Abstand( فاصله را رعایت کنید	 

 H )بهداشت= Hygiene( دستان خود را بشویید/بهداشت را رعایت کنید، 	 

یعنی در داخل آرنج خود رسفه یا عطسه کنید. یا از دستامل استفاده کنید. 

 A )زندگی روزمره=Alltag( در زندگی روزمره از ماسک استفاده کنید 	 

 L )تهویه=Lüften( به طور مرتب تهویه کنید 	 

به این ترتیب می توانید واکسینه شوید 
دریافت واکسن داوطلبانه و رایگان است. 

شام می توانید واکسینه شوید 

 در مطب پزشکان 	 

 در مراکز واکسیناسیون 	 

 به وسیله تیم های واکسیناسیون سیار 	 

شام توسط پزشکان یا کادر پزشکی واکسینه خواهید شد. 

برای واکسیناسیون به یک نوبت نیاز دارید. اطالعات بیشرت در مورد 

واکسیناسیون را می توانید از طریق www.116117.de یا شامره تلفن 

116117 کسب کنید.

برای دریافت اطالعات بیشرت در خصوص 
واکسیناسیون به سایت اینرتنتی ما مراجعه کنید: Fa

rs
i

https://www.116117.de/de/index.php
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گفتگوی توضیحی

واکسیناسیون

انتظار

انتظار

گفتگوی توضیحی

واکسیناسیون

 طالعاتی درباره واکنش های و عوارض  	
جانبی احتاملی واکسن

 پاسخ به سواالت 	

 پر کردن فرم رضایت نامه 	

تزریق واکسن به قسمت فوقانی بازو 	

 خواندن برگه اطالعات و پر  	
کردن پرسشنامه

 30–15 دقیقه تحت مراقبت بودن  	

در صورت بروز واکنش های آلرژیک یا 
مشکالت گردش خون، بالفاصله امکان درمان 

شام توسط پزشک وجود دارد. 

توزیع برگه اطالعات 	

توزیع پرسشنامه سابقه پزشکی شخصی 	

تزریق واکسن به قسمت فوقانی بازو 	
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