ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺧود را واﮐﺳﯾن ﮐﻧﯾم؟
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد در ﺑراﺑر ﻣرﯾض ﺷدن ﺟدی ﮐوﯾد ۱۹
اﯾن واﮐﺳﯾن ﭼﯾﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد؟
اﯾن واﮐﺳﯾن ﺑدن ﺷﻣﺎ را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد .اﯾن اﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﻧﮕﺎم ﻣواﺟﮫ ﺷﻣﺎ را در ﺑراﺑر ﺑﯾﻣﺎری ﺟدی ﺑﺎ
وﯾروس ھﺎی ﮐوﯾد  ۱۹ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد .ھﻣﮫ واﮐﺳﯾن ھﺎ ﺣﺎوی وﯾروس ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل واﮐﺳﯾن ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﮐوﯾد  ۱۹را ﺑﮕﯾرﯾد.
آﯾﺎ واﮐﺳﯾن ﺑﯽ ﺧطر اﺳت؟
ﺑﻠﯽ ،اﯾن واﮐﺳﯾن ﺑرای ﺑﯽ ﺧطر ﺑودن ازﻣﺎﯾش ﺷده اﺳت و ﻣﻘﺎﻣﺎت داروﯾﯽ اروﭘﺎ اﺟﺎزه ﺗﺎﯾﯾد داده اﻧد .اﯾن واﮐﺳﯾن ﺑرای اﻓراد
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷﮑر ،ﻓﺷﺎر ﺧون ،ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ واﺳﺗﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﯽ ﺧطر ﻣﯾﺑﺎﺷد.ن
ﺷﻣﺎ آﻟرژی دارﯾد .اﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺷﻣﺎ ھﻧوزھم واﮐﺳﯾن ﺷوﯾد؟
اﯾن واﮐﺳﯾن ﮐوﯾد  ۱۹ﺣﺎوی ﺗﺧم ﻣرغ  ،ژﻻﺗﯾن  ،ﻣواد ﻧﮕﮭدارﻧده و ﯾﺎ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻟﯾﺳﺗﯽ از
ﻣﺣﺗوای واﮐﺳﯾن را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣرور ﮐﻧﻧد ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن اﯾن ﮐﮫ واﮐﺳﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﯾز اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.م
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﮐوﯾد  ۱۹ﻣرﯾض ﺷده ﺑودﯾد .ﭘس آﯾﺎ ﺑﺎزھم ﺑﮫ واﮐﺳﯾن اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد؟
ﺑﻠﯽ  ،اﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﭘس از ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﮐوﯾد  ۱۹از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﯾﮑﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾت دوﺑﺎره در
ﮐوﯾد  ۱۹ﻣرﯾض ﺷوﯾد .ﺑﮭﺗر اﺳت ﺧود را واﮐﺳﯾن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷوﯾد.م
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺗوﺳط واﮐﺳﯾن ﮐوﯾد  ۱۹وﺟود دارد؟
اﯾن واﮐﺳﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻋث درد ﯾﺎ ﺳرﺧﯽ در ﻣﺣل ﺗزرﯾﻖ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳردردی  ،ﺗب و ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋﺿﻼت ﺷود .اﯾن واﮐﻧش
ھﺎ ﮐﺎﻣﻼً اﻏﻠب اﺳت اﻣﺎ ﯾﮏ واﮐﻧش طﺑﯾﻌﯽ اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻً ظرف ﭼﻧد روز ﻣﯾﮕذرد .ﺑﻌد از واﮐﺳﯾن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺣدود ۲۰
دﻗﯾﻘﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن طﺑﯽ ﺑرای واﮐﻧش ھﺎی آﻟرژﯾﮑﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷوﯾد.ن
ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت واﮐﺳﯾن ﻣﯾرﺳﯾد؟
 Vorarlberger Impfplattformدر اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺧود را ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳﯾن ﻧوﺑت ﺷﻣﺎ رﺳﯾد  ،از ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد ﺷد .اﺳﻧﺎد زﯾر را ﺑﮫ ﻣﺣل واﮐﺳﯾن ﺑﺎ
ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد :ن
ﺗﺎﺋﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم دﯾﺟﯾﺗﺎل و ﯾﺎ ﮐﺎﭘﯽ
ﮐﺎرت اﻟﮑﺗرﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﺷﻣﺎ
ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﻣﻌﺗﺑر ﺷﻣﺎ )در ﺻورت ﻣوﺟود( ن
ﻟﯾﺳت داروﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻣﺎ )در ﺻورت ﻣوﺟود( ن
“„Aufklärungs- und Dokumentationsbogen zur Corona-Schutzimpfung
ن
آﻟﻤﺎی ﻓﺮم را ﭘﺮ ﮐﻨ�ﺪ( ن
ن)�ﺴﺨﻪ
آﯾﺎ ﺳواﻟﯽ دارﯾد ؟ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﯾﺷﺗر.
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