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 !دنزیم نسکاو کرامریاتشا
 
 ؟دینزب نسکاو تسا رتھب ارچ
 .دنکیم مک ار نارگید ندرک التبم لامتحا و دنکیم تظفاحم ١٩-دیووک سوریو ھب دیدش یالتبا زا ار امش نسکاو
 
 ؟دنکیم لمع ھنوگچ نسکاو
 نسکاو ھمھ .دنکیم کمک انورک ھب دیدش یالتبا لباقم رد ندب ھب یداب یتنآ نیا .دنکیم دیلوت یداب یتنآ نسکاو قیرط زا ندب
 )٢ووک -سراس سوریو ( .دنتسھ سوریو دقاف اھ
 
 ؟تسا رطخ یب نسکاو ایآ
 ھب التبم نارامیب یارب نینچمھ نسکاو .تسا هدیسر اپورا ییوراد سناژآ دییات ھب و هدش تست نسکاو ندوب رطخ یب .ھلب
  .تسا رطخ یب مسآ و یبلق یرامیب ،الاب نوخ راشف ،تباید
 
 ؟میریگب نسکاو تبون ھنوگچ
 .دینک تفایرد نسکاو زوجم یاراد ناکشزپ بطم رد ای و نسکاو قیرزت یاھ لحم رد ار دوخ یانورک نسکاو دیناوتیم امش
 .تسین مان تبث ھب یزاین کرامریاتشا نسکاو قیرزت یاھ لحم رد رضاح لاح رد
 ھعجارم یاھتعاس کنیل
 نسکاو قیرزت یاھ لحم هدھاشم کنیل
 
 
 :دیروایب هارمھ نسکاو قیرزت زور رد ار ریز کرادمً افطل

 
 لاتیجید ای تنیرپ تروص ھب مان تبث دییات ھگرب •
 ربتعم )تراکیا( ھمیب تراک •
 )دیراد رگا( نسکاو تراک •
 یفرصم یاھوراد تسیل •
      انورک نسکاو اب ھطبار رد تاعالطا تبث و حیضوت ھمانشسرپ •

 Schutzimpfung)-und Dokumentationsbogen zur Corona -Aufklärungs( 
 
 

 ؟دیراد زاین نسکاو تبون دنچ ھب امش
 تدم ینالوطو ھنیھب تظفاحم تھج نسکاو تبون ٣ اعومجم لاس ۵ یالاب دارفا یارب نویسانیسکاو یلم ھتیمک رظن قبط رب
 ٨٠ یالاب دارفا یارب .هام ۶ زا دعب یدعب نویسانیسکاو ھفاضا ھب نویسانیسکاو یرس نیلوا یارب نسکاو ود :دوشیم ھیصوت

 زا سپ هام ۶ تروص رھ رد اما ،دوش یم ھیصوت هام ۴ زا دعب لقادح )مراھچ نویسانیسکاو( یتیوقت نویسانیسکاو ،لاس
 )بسچرب زا جراخ( )موس نویسانیسکاو( ھیلوا یزاس نمیا
 و اھیرامیب اب لاس ٧٩ ات ۶۵ نیب دارفا و )یگلاس ١٢ زا نس نتفرگ رظن رد نودب( رطخ ضرعم رد دارفا دروم رد
 نویسانیسکاو زا تظفاحم یرتهاتوک تدم دوریم راظتنا ای و دنھدیم شیازفا ار ١٩-دیووک دیدش هرود رطخ ھک یلبق طیارش
- )نویسانیسکاو نیموس( ھیلوا یزاس نمیا زا سپ هام ۶ زا لآ هدیا روط ھب ای - هام 4 لقادح زا سپ ناوتیم ،دنشاب ھتشاد
 .داد ماجنا ،یکشزپ رطخو دوس یدرف یبایزرا زا سپ ار )مراھچ نویسانیسکاو( یتیوقت نویسانیسکاو
 
 
 ؟دینزب نسکاو دیناوتیم تیساسح دوجو اب ایآ
 رورم امش اب ار نسکاو هدنھد لیکشت داوم تسیل یتمالس شخب نانکراک ،نسکاو تفایرد ناکما زا ندش نئمطم یارب

  .تسین کیتویب یتنآ و هدنرادھگن داوم ،نیتالژ ،غرم مخت یواح ١٩-دیووک نسکاو .درک دنھاوخ
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 ؟دیراد زاین نسکاو ھب دوجو نیا اب ایآ .دیا هدش التبم انورک ھب البق امش
 التبم انورک ھب اددجم دیناوتیم امش .دنکیم تظفاحم امش زا یصخشم تدم یارب طقف انورک ھب التبم زا هدش داجیا تینما ،ھلب

 .دینک مک ار نارگید ھب یرامیب لاقتنا لامتحا و دیوش تظفاحم  ات دینزب نسکاو ھک تسا رتھب .دیوش
 
 ؟دراد یبناج ضراوع نسکاو ایآ

  .تالضع یگتفرگ ای و بت ،دردرس ،قیرزت ھیحان رد یزمرق ای درد :یلامتحا یبناج ضراوع
 نانچمھ امش قیرزت زا سپ .دنوریم نیب زا زور دنچ زا دعب الومعم اھشنکاو نیا .دنتسھ یعیبط اما لومعم یاھشنکاو اھنیا

  .دوب دیھاوخ یتشادھب لنسرپ تراظن تحت ھقیقد ١۵
 
 ؟تسا ھنابلطواد نسکاو قیرزت ایآ
 و دوخ زا دیناوت یم انورک نسکاو قیرزت اب .دراد دوجو ١٩ دیووک یارب یمومع یرابجا نسکاو ٢٠٢٢ ھیروف زا
 .دینک تظفاحم نکمم لکش نیرتھب ھب ناتنایفارطا

 
 

 
 ؟دیراد یلاوس نسکاو یاوتحم ای و انورک نسکاو دروم رد ایآ
 ٠٨٠٠۵۵۵۶٢١ :دیریگب سامت یروشک تاعالطا زکرم اب 

 
 :کرامریاتشا نسکاو دروم رد تاعالطا یمامت

www.impfen.steiermark.at 
 
 :نسکاو مان تبث شیپ
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