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د کوویډ19- واکسین کول - جامع معلومات 

www.land-oberoesterreich.gv.at

ولې باید واکسین شي؟

واکسین کول تاسو د COVID-19 سره د جدي ناروغۍ څخھ ساتي. 

واکسین څنګھ کار کوي ؟

واکسین ستاسو بدن ھڅوي چې انټي باډي رامینځتھ کړي. دا انټي باډي تاسو د جدي ناروغۍ څخھ ساتي کھ تاسو د ناول کورونویرس (  
(SARS-CoV-2سره مخ شوي یاست. ھیڅ یو واکسین پھ حقیقت کې ویروس نلري ( .(SARS-CoV-2لھ ھمدې املھ تاسو نشئ کولی 

د واکسین کولو لھ املھ COVID-19 ترالسھ کړئ.

ایا واکسین خوندي دی؟

ھو. واکسین د خوندیتوب لپاره ازمویل شوی او د اروپا د درملو ادارې ((EMAیې تصویب کړی دی.  واکسین د ھغو خلکو لپاره ھم 
خوندي دی چې د شکر ناروغۍ، د وینی لوړ فشار، د زړه ناروغۍ او اسما لري.

څوک کولی شي واکسین شي؟ 

ټول ھغھ کسان چې عمرونھ یې د 5 کلونو څخھ پورتھ وي چې پھ اتریش کې ژوند کوي یا څوک چې دلتھ کار کوي (د مثال پھ توګھ 
ورځني مسافر)، حتی د اتریش ټولنیز امنیت شمیره پرتھ.  کھ تاسو امیندواره یاست، پخوانۍ ناروغۍ لرئ یا د روغتیا خطر ډیر شوی، دا 

غوره ده چې د خپل ډاکټر سره د واکسین پھ اړه بحث وکړئ.

کھ تاسو دمخھ COVID-19 لرئ، ایا تاسو الھم واکسین تھ اړتیا لرئ؟

د SARS-CoV-2 انفیکشن وروستھ (د PCR ازموینې لھ الرې کشف)، د واکسین ملي کمیټھ سپارښتنھ کوي چې واکسین د 6 میاشتو 
لپاره وځنډوي.  د پوھې د اوسني حالت لھ مخې، یو واکسین کافي دی.  د ھغو خلکو مطالعې چې د البراتوار لخوا تایید شوي انفیکشن 

لري ښیې چې دا خلک یوازې یو واکسین تھ اړتیا لري ترڅو دوه ځلھ واکسین شوي خلکو تھ د پرتلې محافظت ترالسھ کړي چې الھم د 
COVID-19 ناروغي نھ لري.

ایا د COVID-19 واکسین څخھ ضمني اغیزې شتون لري؟

واکسین کولی شي د انجیکشن سایټ کې د درد یا سور کیدو المل شي ، د سر درد ، تبھ او د عضالتو درد.  د واکسین دا اړخیزې اغیزې 
خورا عام دي، مګر دا ستاسو د بدن یو نورمال عکس العمل دی او معموال پھ څو ورځو کې لھ منځھ ځي.  د واکسین کولو وروستھ، تاسو 

بھ د طبي کارمندانو لخوا د 20 دقیقو لپاره مشاھده کړئ ترڅو د ھر ډول الرجیک عکس العمل مخھ ونیسي.

تاسو څنګھ کولی شئ د واکسین کولو وخت وټاکئ؟

پھ انټرنیټ کې پھ www.ooe-impft.at کې، د ”واکسینیشن اپوائنټمینټ“ تڼۍ باندې کلیک وکړئ، بیا ”اوس د واکسین کولو وخت کتاب 
کړئ“ تڼۍ باندې کلیک وکړئ. د خپل شخصي معلوماتو د ننوتلو وروستھ، تاسو کولی شئ ھغھ نیټھ وټاکئ چې تاسو تھ د وړیا واکسین 
کولو لپاره مناسب وي. پھ ټولھ اتریش کې ګمارنې.  تاسو بھ د بریښنالیک لھ الرې د بکینګ تصدیق ترالسھ کړئ.  دا تصدیق لھ ځانھ 

سره د واکسین کولو وخت تھ راوړئ.  بک کول یوازې ممکنھ ده کھ تاسو د اتریش ټولنیز امنیت شمیره ولرئ.  پھ نورو ټولو قضیو کې، 
تاسو کولی شئ د buergerservice@ooe.gv.at  تھ د بریښنالیک پھ لیږلو سره د لیدنې وخت ونیسئ، الندې شخصي معلومات پھ 

ګوتھ کړئ: لومړی او وروستی نوم، ولسوالۍ، پوستی کوډ، ښار، کوڅھ، د زیږون نیټھ، د تلیفون شمیره او بریښنالیک پتھ.



تاسو اړتیا لرئ چې د واکسین کولو لپاره تاسو سره څھ راوړي؟

د عکس )  IDپاسپورټ، د موټر چلولو جواز)  •

د واکسین کارت (کھ شتون ولري)  •

د ټولنیز امنیت شمیره (د بیلګې پھ توګھ ای کارت)  •

دا د بریښنایی واکسین کارت کې د ننوتلو لپاره مھم دی!  •

www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Coro- د معلوماتو پاڼھ (بشپړ شوی او السلیک شوی) پھ  •
na-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organization.html  کې موندلی شئ واکسینیشن/کرونا واکسینشن-

تطبیق-او-تنظیم.

مھرباني وکړئ پھ سایټ کې د واکسین کولو ډاکټر تھ د پخوانیو ناروغیو او پیژندل شوي الرجی پھ اړه خبر کړئ.  کھ تاسو یو لرئ، د 
واکسین کولو لپاره خپل الرجی پاس لھ ځان سره راوړئ.

کھ تاسو کومھ پوښتنھ لرئ، مھرباني وکړئ مخکې لھ دې د خپل کورني ډاکټر سره واضح کړئ.

www.ooe-impft.at واکسین پھ اړه نور معلومات آنالین شتون لري COVID-19 د


