
واکسیناسیون کووید 19
اطالعات خالصه

واکسن چگونه عمل یم کند؟
ید، این آن�ت بادی ها  واکسیناسیون بدن شما را تحریک یم کند تا آن�ت بادی تولید کند. اگر در معرض ویروس کووید SARS-CoV-2( 19( قرار بگ�ی

از شما در برابر بیماری جدی محافظت یم کنند. همه واکسن ها فاقد ویروس هستند )SARS-CoV-2( بنابراین شما به دلیل واکسیناسیون به 
کووید 19 مبتال نیم شوید.

آیا واکسن ایمن است؟
ن این واکسن برای افراد مبتال به  بله. واکسیناسیون از نظر ایم�ن آزمایش شده و آژانس دارو�ی اروپا )EMA( آن را تایید کرده است. همچن�ی

 دیابت، فشار خون باال، بیماری قل�ب و آسم �ب خطر است.

شما چرا باید واکسن بزنید؟
واکسیناسیون مانع از آن یم شود که به بیماری سخت کووید 19 مبتال شوید.

شما آلرژی دارید. آیا با وجود این یم توانید واکسینه شوید؟
، مواد نگهدارنده یا آن�ت بیوتیک نیست. پرسنل مراقبت های بهداش�ت یم توانند لیست محتویات  ن واکسن کووید19- حاوی تخم مرغ، ژالت�ی

ن شوند که یم توانید واکسن را دریافت کنید. واکسن را با شما مرور کنند تا مطم�ئ

اگر قباًل بیماری COVID-19 داشته اید. آیا هنوز به واکسیناسیون نیاز دارید؟
بله. ایم�ن پس از یک بیماری کووید19- برای مدت طوال�ن از شما محافظت نیم کند.  ممکن است شما مجددا به کووید 19 مبتال شوید. برای 

محافظت به�ت است واکسن بزنید. 

آیا واکسیناسیون کووید 19 عوارض جان�ب دارد؟
 عضالت شود. این واکنش ها کاماًل رایج اما طبییع هستند 

گ
واکسیناسیون ممکن است باعث درد یا قرمزی در محل تزریق، رسدرد، تب و گرفت�

ن یم روند. پس از واکسیناسیون، حدود 20 دقیقه از نظر واکنش های آلرژیک توسط کادر پزش� تحت نظر  و معمواًل در عرض چند روز از ب�ی
خواهید بود.

ید؟ چگونه یم توانید یک وقت واکسیناسیون بگ�ی
برای واکسیناسیون اولیه یا تقوی�ت در پلتفرم واکسیناسیون Vorarlberg ثبت نام کنید. 

یم توانید نوبت واکسیناسیون بدون ثبت نام را به صورت آنالین در اینجا پیدا کنید.

مدارک زیر را به ایستگاه واکسیناسیون بیاورید:
• تاییدیه ثبت نام دیجیتال یا چا�پ 

• e-Card معت�ب خودتان
• Iکارت واکسیناسیون معت�ب خودتان )در صورت موجود بودن(

• لیست داروهای فعیل )در صورت وجود(
• برگه اطالعات و برگه اسناد واکسیناسیون کرونا )نسخه آلما�ن فرم را پر کنید(

: آیا سوایل دارید؟ اطالعات تماس بیش�ت
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Römerstraße 15, 6901 Bregenz

 Vorarlberg impft Hotline: 0800 201 361
www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft
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