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COVID-19 IMPFUNG
Kompakte Information
چرا باید خود را واکسینه کنیم؟
واکسیناسیون از شما در برابر ابتالی سخت به بیماری کووید  ۱۹محافظت میکند.
واکسن چگونه اثر میکند؟
واکسن بدن شما را تحریک به تولید آنتی بادی میکند .این آنتی بادی ها باعث میشوند که شما در هنگام مواجهه با ویروس کووید
(۱۹سارس-کووید  )۲به سختی به این بیماری دچار نشوید .تمامی واکسن ها فاقد ویروس کووید  ۱۹هستند .به همین دلیل شما بخاطر
واکسن نمیتوانید به بیماری کووید  ۱۹دچار شوید.
آیا واکسن قابل اعتماد است؟
بله .این واکسن از جهت بی خطر بودن آزمایش شده و مورد تایید مقامات دارویی اروپا واقع شده است .این واکسن همچنین برای
بیماران دیابتی ،افراد دارای فشار خون ،بیماران قلبی و بیماران تنفسی بیخطر است.
ن
شما آلرژی دارید .آیا میتوانید با این وجود واکسن دریافت کنید؟
واکسن کووید  ۱۹حاوی هیچ گونه آلبوین تخم مرغ ،ژالتین ،مواد نگهدارنده و آنتی بیوتیک نمیباشد .پرسنل بهداشت مربوطه میتوانند
لیست مواد موجود در واکسن را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که واکسن برای شما هیچ ضرری نداشته باشد.

اگر شما قبال به بیماری کووید  ۱۹مبتال شده اید ،آیا به واکسن احتیاج پیدا میکنید؟
بله ایمنی بدن بعد از ابتال به بیماری مدت زیادی دوام نمی آورد .این احتمال وجود دارد که شما دوباره به کووید مبتال شوید .بهتر است
که خود را واکسینه کنید تا از این بیماری در امان باشید.
م
آیا واکسن کووید  ۱۹عوارض جانبی دارد؟
واکسن میتواند باعث درد یا قرمزی پوست در ناحیه تزریق ،همچنین سردرد ،تب یا گرقتگی عضله شود .این واکنش ها معمول هستند
اما یک عکس العمل عادی تنها چند روز طول می کشد .بعد از واکسن شما از جهت حساسیت به واکسن تقریبا  ۲۰دقیقه از طرف
کارکنان سالمت تحت نظر قرار خواهید گرفت.
چگونه میتوانید یک نوبت برای واکسن بگیرید؟
در وبسایت مربوطه ثبت نام کنید:
بمحض اینکه نوبت شما فرا برسد اطالعات بیشتر در اختیارتان قرار داده میشود.

www.kaernten-impft.ktn.gv.at

یا اینکه:
 به یک پزشک مسؤول واکسیناسیون در محل اقامت خود مراجعه کنید .لیست تمامی پزشکان مسؤول در استان کرنتن را میتوانید دروبسایت کانون پزشکان مشاهده کنید .پزشک شما را در جریان روش انجام واکسیناسیون قرار خواهد داد.
https://www.aekktn.at/covid/impfungen/
سازمان اینتگراتسیون با همکاری پزشکان در صدد برنامه ریزی جلسات مشاوره واکسیناسیون به زبان های مختلف میباشد و میتواند
همچنین در مورد مشکالت ثبت نام به شما یاری برساند .جلسات مشاوره رایگان همه روزه برگزار خواهند شد.
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/

ÖIF Hotline: +43 1/ 7151051-263
سؤالی دارید؟
استانداری کرنتن ،بخش خدمات پناهندگان مراقبتهای اولیه و اینتگراتسیون.
Hasnerstraße 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
یا از طریق تماس تلفنی با شماره:
Kärntner Corona-Hotline: 050 536 53003
اطالعات بیشتر را میتوانید در وبسایتهای زیر مشاهده کنید:
https://www.oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung
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