اﺷﺗﺎﯾرﻣﺎرک واﮐﺳن ﻣﯾزﻧد!
ﭼرا ﺑﮭﺗر اﺳت واﮐﺳن ﺑزﻧﯾد؟
واﮐﺳن ﺷﻣﺎ را از اﺑﺗﻼی ﺷدﯾد ﺑﮫ وﯾروس ﮐووﯾد ١٩-ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد و اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺑﺗﻼ ﮐردن دﯾﮕران را ﮐم ﻣﯾﮑﻧد.
واﮐﺳن ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد؟
ﺑدن از طرﯾق واﮐﺳن آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ﺑﮫ ﺑدن در ﻣﻘﺎﺑل اﺑﺗﻼی ﺷدﯾد ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد .ھﻣﮫ واﮐﺳن
ھﺎ ﻓﺎﻗد وﯾروس ھﺳﺗﻧد ) .وﯾروس ﺳﺎرس -ﮐوو(٢
آﯾﺎ واﮐﺳن ﺑﯽ ﺧطر اﺳت؟
ﺑﻠﮫ .ﺑﯽ ﺧطر ﺑودن واﮐﺳن ﺗﺳت ﺷده و ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد آژاﻧس داروﯾﯽ اروﭘﺎ رﺳﯾده اﺳت .واﮐﺳن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ
دﯾﺎﺑت ،ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ ،ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ و آﺳم ﺑﯽ ﺧطر اﺳت.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻧوﺑت واﮐﺳن ﺑﮕﯾرﯾم؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد واﮐﺳن ﮐروﻧﺎی ﺧود را در ﻣﺣل ھﺎی ﺗزرﯾق واﮐﺳن و ﯾﺎ در ﻣطب ﭘزﺷﮑﺎن دارای ﻣﺟوز واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻣﺣل ھﺎی ﺗزرﯾق واﮐﺳن اﺷﺗﺎﯾرﻣﺎرک ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﯾﺳت.

ﻟﯾﻧﮏ ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی ﻣراﺟﻌﮫ
ﻟﯾﻧﮏ ﻣﺷﺎھده ﻣﺣل ھﺎی ﺗزرﯾق واﮐﺳن

ﻟطﻔﺎ ً ﻣدارک زﯾر را در روز ﺗزرﯾق واﮐﺳن ھﻣراه ﺑﯾﺎورﯾد:
•
•
•
•
•

ﺑرﮔﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﮫ ﺻورت ﭘرﯾﻧت ﯾﺎ دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ )اﯾﮑﺎرت( ﻣﻌﺗﺑر
ﮐﺎرت واﮐﺳن )اﮔر دارﯾد(
ﻟﯾﺳت داروھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺿﯾﺢ و ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت در راﺑطﮫ ﺑﺎ واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ
)(Aufklärungs- und Dokumentationsbogen zur Corona-Schutzimpfung

ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧوﺑت واﮐﺳن ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
ﺑر طﺑق ﻧظر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﻠﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای اﻓراد ﺑﺎﻻی  ۵ﺳﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺎ  ٣ﻧوﺑت واﮐﺳن ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﮭﯾﻧﮫ وطوﻻﻧﯽ ﻣدت
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود :دو واﮐﺳن ﺑرای اوﻟﯾن ﺳری واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﻌدی ﺑﻌد از  ۶ﻣﺎه .ﺑرای اﻓراد ﺑﺎﻻی ٨٠
ﺳﺎل ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ )واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭼﮭﺎرم( ﺣداﻗل ﺑﻌد از  ۴ﻣﺎه ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ در ھر ﺻورت  ۶ﻣﺎه ﭘس از
اﯾﻣن ﺳﺎزی اوﻟﯾﮫ )واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺳوم( )ﺧﺎرج از ﺑرﭼﺳب(
در ﻣورد اﻓراد در ﻣﻌرض ﺧطر )ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺳن از  ١٢ﺳﺎﻟﮕﯽ( و اﻓراد ﺑﯾن  ۶۵ﺗﺎ  ٧٩ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ و
ﺷراﯾط ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺧطر دوره ﺷدﯾد ﮐووﯾد ١٩-را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھﻧد و ﯾﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯾرود ﻣدت ﮐوﺗﺎهﺗری ﻣﺣﺎﻓظت از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯾﺗوان ﭘس از ﺣداﻗل  4ﻣﺎه  -ﯾﺎ ﺑﮫ طور اﯾده آل از  ۶ﻣﺎه ﭘس از اﯾﻣن ﺳﺎزی اوﻟﯾﮫ )ﺳوﻣﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون( -
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ )واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭼﮭﺎرم( را ﭘس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓردی ﺳود وﺧطر ﭘزﺷﮑﯽ ،اﻧﺟﺎم داد.
آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟود ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻣﯾﺗواﻧﯾد واﮐﺳن ﺑزﻧﯾد؟
ﺑرای ﻣطﻣﺋن ﺷدن از اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺧش ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻟﯾﺳت ﻣواد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده واﮐﺳن را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣرور
ﺧواھﻧد ﮐرد .واﮐﺳن ﮐووﯾد ١٩-ﺣﺎوی ﺗﺧم ﻣرغ ،ژﻻﺗﯾن ،ﻣواد ﻧﮕﮭدارﻧده و آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﻧﯾﺳت.
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ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﯾد .آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺑﮫ واﮐﺳن ﻧﯾﺎز دارﯾد؟
ﺑﻠﮫ ،اﻣﻧﯾت اﯾﺟﺎد ﺷده از ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻓﻘط ﺑرای ﻣدت ﻣﺷﺧﺻﯽ از ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺟددا ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ
ﺷوﯾد .ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ واﮐﺳن ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷوﯾد و اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ دﯾﮕران را ﮐم ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ واﮐﺳن ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ دارد؟
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ :درد ﯾﺎ ﻗرﻣزی در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗزرﯾق ،ﺳردرد ،ﺗب و ﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋﺿﻼت.
اﯾﻧﮭﺎ واﮐﻧﺷﮭﺎی ﻣﻌﻣول اﻣﺎ طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن واﮐﻧﺷﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻌد از ﭼﻧد روز از ﺑﯾن ﻣﯾروﻧد .ﭘس از ﺗزرﯾق ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن
 ١۵دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﭘرﺳﻧل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧواھﯾد ﺑود.
آﯾﺎ ﺗزرﯾق واﮐﺳن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت؟
از ﻓورﯾﮫ  ٢٠٢٢واﮐﺳن اﺟﺑﺎری ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﮐووﯾد  ١٩وﺟود دارد .ﺑﺎ ﺗزرﯾق واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺧود و
اطراﻓﯾﺎﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ در ﻣورد واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ و ﯾﺎ ﻣﺣﺗوای واﮐﺳن ﺳواﻟﯽ دارﯾد؟
ﺑﺎ ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت ﮐﺷوری ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد٠٨٠٠۵۵۵۶٢١ :
ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد واﮐﺳن اﺷﺗﺎﯾرﻣﺎرک:
www.impfen.steiermark.at
ﭘﯾش ﺛﺑت ﻧﺎم واﮐﺳن:
www.steiermarkimpft.at
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