
 اشتایرمارک واکسن میزند!
 
 
 

 چرا بھتر است واکسن بزنید؟
 محافظت میکند.  ۱۹-واکسن شما را از ابتالی شدید بھ ویروس کووید

 
 

 واکسن چگونھ عمل میکند؟
بدن از طریق واکسن آنتی بادی تولید میکند. این آنتی بادی بھ بدن در مقابل ابتالی شدید بھ کرونا کمک میکند. 

 )۲کوو-فاقد ویروس ھستند. ( ویروس سارسھمھ واکسن ھا 
 
 

 آیا واکسن بی خطر است؟
بلھ. بی خطر بودن واکسن تست شده و بھ تایید آژانس دارویی اروپا رسیده است. واکسن ھمچنین برای بیماران 

 مبتال بھ دیابت، فشار خون باال، بیماری قلبی و آسم بی خطر است. 
 
 

 زنید؟آیا با وجود حساسیت میتوانید واکسن ب
برای مطمئن شدن از امکان دریافت واکسن، کارکنان بخش سالمتی لیست مواد تشکیل دھنده واکسن را با شما 

 حاوی تخم مرغ، ژالتین، مواد نگھدارنده و آنتی بیوتیک نیست.  ۱۹-مرور خواھند کرد. واکسن کووید
 
 

 ارید؟شما قبال بھ کرونا مبتال شده اید. آیا با این وجود بھ واکسن نیاز د
بلھ، امنیت ایجاد شده از مبتال بھ کرونا فقط برای مدت مشخصی از شما محافظت میکند. شما میتوانید مجددا بھ 

 کرونا مبتال شوید. بھتر است کھ واکسن بزنید تا  محافظت شوید. 
 
 

 آیا واکسن عوارض جانبی دارد؟
 عوارض جانبی احتمالی: درد یا قرمزی در ناحیھ تزریق، سردرد، تب و یا گرفتگی عضالت. 

اینھا واکنشھای معمول اما طبیعی ھستند. این واکنشھا معموال بعد از چند روز از بین میروند. پس از تزریق شما 
 دقیقھ تحت نظارت پرسنل بھداشتی خواھید بود.  ۱۵ھمچنان 

 
  



 اری است؟آیا تزریق واکسن اجب
خیر، بھ طور کلی تزریق واکسن اجباری نیست. ھر اشخاصی کھ تمایل بھ تزریق واکسن داشتھ باشند، مطابق 

 برنامھ، نوبت واکسن دریافت میکنند. 
 
 

 چگونھ نوبت واکسن بگیریم؟
ثبت نام کنید. ھرگاه مطابق برنامھ   ) steirischen Impfplattformدر پلتفورم واکسن اشتایرمارک ( 

 واکسیناسیون، نوبت بھ تزریق شما برسد، در مورد شیوه انجام و جزییات با شما تماس گرفتھ میشود. 
 لطفاً مدارک زیر را در روز تزریق واکسن ھمراه بیاورید:

 
  یا دیجیتالبرگھ تایید ثبت نام بھ صورت پرینت 
 کارت بیمھ (ایکارت) معتبر 
 کارت واکسن (اگر دارید( 
 لیست داروھای مصرفی 
 پرسشنامھ توضیح و ثبت اطالعات در رابطھ با واکسن کرونا      

 
 

 
 واکسن سوالی دارید؟ یا محتوایآیا در مورد واکسن کرونا و 

 ۰۸۰۰۵۵۵۶۲۱با مرکز اطالعات کشوری تماس بگیرید:  
 
 

 تمامی اطالعات در مورد واکسن اشتایرمارک:
www.impfen.steiermark.at 

 
 

 نام واکسن:پیش ثبت 
www.steiermarkimpft.at 
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