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COVID-19 IMPFUNG 
Kompakte Information 
 

کنیم؟ هخود را واکسین باید   چرا 

.کندیمحافظت م ۱۹ دیکوو یماریسخت به ب یاز شما در برابر ابتال ونیناسیواکس  

 

 

کند؟یواکسن چگونه اثر م  

 دیکوو روسیکه شما در هنگام مواجهه با و شوندیها باعث م یباد یآنت نی. اکندیم یباد یآنت دیبه تول کیواکسن بدن شما را تحر

شما بخاطر  لیدل نیهستند. به هم ۱۹ دیکوو روسیواکسن ها فاقد و ی. تمامدیدچار نشو یماریب نیبه ا یبه سخت( ۲ دیکوو-سارس)۱۹

.دیدچار شو ۱۹ دیکوو یماریبه ب دیتوانیواکسن نم  

 
  واکسن قابل اعتماد است؟ ایآ

 یبرا نیواکسن همچن نیاروپا واقع شده است. ا ییمقامات دارو دییشده و مورد تا شیخطر بودن آزما یواکسن از جهت ب نیبله. ا

.است خطریب یتنفس مارانیو ب یقلب مارانیفشار خون، ب یافراد دارا  ،یابتید مارانیب  

 ن

  د؟یکن افتیوجود واکسن در نیبا ا دیتوانیم ای. آدیدار یشما آلرژ
 توانندی. پرسنل بهداشت مربوطه مباشدیمن کیوتیب یمواد نگهدارنده و آنت ن،یتخم مرغ، ژالت نیگونه آلبو چیه یحاو ۱۹ دیواکسن کوو

.نداشته باشد یضرر چیشما ه یحاصل شود که واکسن برا نانیکنند تا اطم یمواد موجود در واکسن را بررس ستیل  

 

 

  ؟دیکنیم دایپ اجیبه واکسن احت ایآ د،یمبتال شده ا ۱۹ دیکوو یماریاگر شما قبال به ب
. بهتر است دیمبتال شو دیاحتمال وجود دارد که شما دوباره به کوو نیآورد. ا یدوام نم یادیمدت ز یماریبدن بعد از ابتال به ب یمنیبله ا

.دیدر امان باش یماریب نیتا از ا دیکن نهیکه خود را واکس  

 

 م

دارد؟ یعوارض جانب ۱۹ دیواکسن کوو ایآ  

واکنش ها معمول هستند  نیا .شود لهضع یگرقتگ ایتب  سردرد، نی، همچنقیتزر هیپوست در ناح یقرمز ایباعث درد  تواندیواکسن م 

از طرف  قهیدق ۲۰ بایبه واکسن تقر تیکشد. بعد از واکسن شما از جهت حساس یتنها چند روز طول م یعکس العمل عاد کیاما 

.گرفت دیان سالمت تحت نظر قرار خواهنکارک   
 

 
؟دیریبگواکسن  ینوبت برا کی دیتوانیمچگونه   

www.kaernten-impft.ktn.gv.at                                                                      :در وبسایت مربوطه ثبت نام کنید 
اختیارتان قرار داده میشود.بمحض اینکه نوبت شما فرا برسد اطالعات بیشتر در   

 

:نکهیا ای  
در  دیتوانیپزشکان مسؤول در استان کرنتن را م یتمام ستی. لدیدر محل اقامت خود مراجعه کن ونیناسیواکسپزشک مسؤول  کیبه  -

.  قرار خواهد داد ونیناسیروش انجام واکس انی. پزشک شما را در جردیکانون پزشکان مشاهده کن تیوبسا  
https://www.aekktn.at/covid/impfungen/ 

 
 تواندیو م باشدیمختلف م یبه زبان ها ونیناسیمشاوره واکسجلسات  یزیپزشکان در صدد برنامه ر یهمکار با ونینتگراتسیا سازمان

.همه روزه برگزار خواهند شد گانیجلسات مشاوره را برساند. یاریدر مورد مشکالت ثبت نام به شما  نیهمچن  
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/  
ÖIF Hotline: +43 1/ 7151051-263 
 

د؟یدار یسؤال  
.ونینتگراتسیو ا هیاول یکرنتن، بخش خدمات پناهندگان مراقبتها یاستاندار  

Hasnerstraße 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
:با شماره یتماس تلفن قیاز طر ای  

Kärntner Corona-Hotline: 050 536 53003  
:دیمشاهده کن ریز یتهایدر وبسا دیتوانیرا م شتریاطالعات ب  

https://www.oesterreich-impft.at/  
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abteilung 13 - Gesellschaft und Integration 
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