
 

  کند!کسیناسیون محافظت میوا
  معلومات مربوط بھ واکسیناسیون علیھ کرونا 

 
  چرا باید واکسینھ شوید؟ 

  
  کند. واکسیناسیون، بھ شکل مطمئن از شما در برابر یک بیماری سخت و دوره مرگبار آن محافظت می  
  . Johnson & Johnsonشود، البتھ غیر از واکسن شرکت  واکسیناسیون در دو نوبت انجام می 
  ت واکسن موثر است.  روز پس از نوبت دوم واکسیناسیون، محافظ  14برای این واکسن، یک بار واکسیناسیون کافی است.  

ھای بیشتری در زندگی روزمره و در تماس با افراد دیگر دارند. واکسیناسیون اند، آزادی افرادی کھ بھ طور کامل واکسینھ شده
  دھد.ھمچنین خطر سرایت بیماری از شما بھ دیگران را کاھش می

 
  تواند واکسینھ شود؟ چھ کسی می 

  
سال، ھمراھی یکی  17تا   14در مرکز واکسیناسیون واکسینھ شوند. درباره کودکان و جوانان توانند  سال می  14ھمھ افراد باالی  

  واکسینھ شوند.  BioNTechحاملگی، با واکسن   24تا  15ھای توانند در ھفتھاز والدین ضروری است. زنان حاملھ می 

 
  توانید واکسن دریافت کنید؟ کجا می 

  
  ھستید؟ در این صورت لطفا بھ مرکز واکسیناسیون اطالع دھید. آیا بھ یک محافظت واکسیناسیون عالقمند

  مرکز واکسیناسیون نمایشگاه درسدن 
Messering 6, 01067 Dresden, Friedrichstadt  

 
  توانید بھ مرکز واکسیناسیون بروید (ایستگاه نمایشگاه).تراموا می  10با خط شماره  

 
توانید بھ مرکز واکسیناسیون بروید. در صورت تمایل  می  بدون وقت قبلی 18تا  8ھر روز، حتی در پایان ھفتھ، از ساعت 

  جویی کنید. برای این منظور، از اینترنت استفاده کنید:توانید قبال یک وقت بگیرید تا در زمان انتظار احتمالی صرفھ می
sachsen.impfterminvergabe.de   :08  00(  0  89  90  89یا تلفون مخصوص .(  

 
  چھ چیزھایی را باید برای جلسھ واکسیناسیون با خود بھ ھمراه داشتھ باشید؟ 

   کارت شناسایی یا پاسپورت  
   (در صورت موجود بودن) کارت بیمھ درمان  
   واکسیناسیون»، در صورت موجود بودن) کارت واکسیناسیون («دفتر زرد  
  تکمیل شده و امضاء شده فرم توضیحات  
   تکمیل شده و امضاء شده فرم سوابق طبی  
 ماسک محافظ دھان و بینی  

 
  ھای مختلف در اینجا موجود است: ھا بھ زبانتوانید از اینترنت دانلود و چاپ کنید. این فرمفرم توضیحات و فرم سوابق طبی را می

← www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html  
  ) Modernaو   BioNTechھای (برای واکسن

←  www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html  
    ) AstraZeneca(برای واکسن 
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  ھا را تکمیل کنید. لطفا پیش از مراجعھ بھ مرکز واکسیناسیون، فرم

  دھد.دھد و پیش از واکسیناسیون بھ شما مشاوره می ھای شما درباره فرم توضیحات و فرم سوابق طبی پاسخ میپرسش داکتر بھ 
دقیقھ در محل واکسیناسیون منتظر شوید، چون   15شود. پس از واکسیناسیون، باید واکسن در قسمت باالی بازوی شما تزریق می

  بدن شما ممکن است بھ واکسن واکنش نشان دھد. 
 

) یا درباره  Modernaو   BioNTechنیاز دارید. بین دو نوبت، باید سھ تا چھار ھفتھ (درباره  مھم: دو وقت واکسیناسیون 
AstraZeneca   .تا دوازده ھفتھ باید فاصلھ باشد  

  دھد.این موضوع را داکتر بھ شما توضیح می
  این دو نوبت واکسیناسیون را حتما باید رعایت کنید!  

 

  چیزھای دیگر را باید  بدانید؟ چھ 
  واکسیناسیون رایگان است. 

  اند.ھا تست شده و پیش از تایید، بھ دفعات کافی آزمایش شده ھمھ واکسن 
  توانید واکسن دریافت کنید.تان میگونھ محصوالت حیوانی نیستند. فارغ از مذھب ھا دارای ھیچواکسن

 
کند.  داشتھ باشد کھ عادی است. این عوارض بھ معنی آن است کھ: سیستم ایمنی بدن کار میتواند عوارض جانبی واکسیناسیون می

شوند. در این حالت بدن شما بھ واکسن واکنش نشان بھ طور کلی دو روز پس از واکسیناسیون، عوارض جانبی ممکن است ظاھر  
  دھد.می

  ھای زیر ممکن است ظاھر شوند: واکنش 
 

  درد در محل تزریق  
  یخستگ  
   سردرد  
   درد در عضالت یا مفاصل و لرز  

 
روند. در صورت طوالنی یا شدید شدن عوارض جانبی، لطفا بھ داکتر خانواده خود  این عوارض جانبی پس از چند روز از بین می

                  کلینیک دانشگاه درسدن) مراجعھ کنید،       28(ساختمان شماره    Fiedlerstraße 25المللی بھ نشانی یا بھ مطب بین
  ). 03 51(  42 64 32  97ن: وتلف

 
  معلومات بیشتر و سواالت مربوط بھ کرونا: 

  اداره سالمت و پیشگیری 
  ) 03 51(  4  88  53  22تلفون مخصوص: 

  gesundheitsamt-corona@dresden.deایمیل: 
www.dresden.de/corona  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ی،  معت��  از :23 ژوئ�ه 2021   نا��  :مرکز ا�الت،  درسدن،  ادارە ��� �ات و ارت�اط عامه و پروت�ل،  ادارە صحت و پ�شگ��


