
 کلیاطالعات   - 19-کووید ونیناسیواکس

 د؟یواکسن بزن دیبا چرا

 کند. یمحافظت م 19-دیکوو دیشد یماریاز شما در برابر ب ونیناسیواکس

 ؟استچگونه  ونیناسیواکسعملکرد 

کند. اگر در  دیتول یباد یکند تا آنت یم کیبدن شما را تحر ونیناسیواکس

ها از  یباد یآنت نیا د،یری( قرار بگSARS-CoV-2) دیجد روسیمعرض کروناو

از واکسن ها در واقع  کی چیکنند. ه یمحافظت م یجد یماریشما در برابر ب

 ینم ونیناسیواکس لیبه دل نی. بنابراستندی( نSARS-CoV-2) روسیو یحاو

کدام از  چیبا ه معنا است که نیبه ا نی)ایدمبتال شو 19به کووید دیتوان

 . شود( یداخل بدن شما نم دیکوو روسیواکسن ها و

 خطر است؟ یب ونیناسیواکس ایآ

اروپا  ییشده است و آژانس دارو شیآزما یمنیواکسن از نظر ا نی. ابلی

(EMAتا )افراد مبتال  یبرا نیهمچن ونیناسیواکس نیآن را داده است. ا دیی

 خطر است. یو آسم ب یقلب یماریفشار خون باال، ب ابت،یبه د

 شوند؟ نهیتوانند واکس یم یکسان چه

 یکار م نجایدر ا ایکنند  یم یزندگ شیسال که در اتر 5 یافراد باال همه

 محل از کار علت به اکثرا که روزانه مسافران - مثال عنوان بهکنند )

 نیبدون شماره تام ی( حتدارند امد و رفت دیگر محلی به خود زندگی

 یها یماریبیا سابقه  د،یهست. اگر باردار شیاتر بیمه شماره یا /یاجتماع

 .دیبا پزشک خود صحبت کن ونیناسیبهتر است در مورد واکس د،یدار یقبل

 د؟یدار ازین ونیناسیهمچنان به واکس ایآ د،یداشته ا 19-دیقبالً کوو اگر

 یمل تهی(، کمPCR شیبا استفاده از آزما صی)تشخ SARS-CoV-2از عفونت  پس

 قیماه به تعو 6به مدت  ونیناسیکند که واکس یم هیتوص ونیناسیواکس

است.  یکامالً کاف ونیناسیواکس دوز کی، اطالعات کنونی. با توجه به فتدیب

 یم شانداشته اند ن یشگاهیشده آزما دییکه عفونت تا یافراد یمطالعات رو

با  سهیمقادر  –دارند تا  ازیواکسن ن کیافراد فقط به  نیدهد که ا

 مبتال نشده اند 19-دیکوو یماریکه دو واکسن زده اند و هنوز به ب یافراد

 مند شوند. بهر در برابر کرونا از محافظت -

 دارد؟ یعوارض جانب 19-کووید ونیناسیواکس ایآ

سردرد، تب  ق،یدر محل تزر شدن یقرمز ایتواند باعث درد  یم ونیناسیواکس

هستند،  جیرا اریبس ونیناسیواکس یعوارض جانب نیعضالت شود. ا یو گرفتگ

 یم نیبدن شما هستند و معموال در عرض چند روز از ب یعیاما واکنش طب

 ،احتمالی کیهرگونه واکنش آلرژرصد  یبرا ون،یناسیروند. پس از واکس

 بود. دیتحت نظر خواه یتوسط کادر پزشک قهیقد 20حدود 

 



 را رزرو کرد؟ ونیناسیتوان نوبت واکس یم چگونه

و  «ونیناسینوبت واکس»دکمه  یرو https://corona.ooe.gv.at  یبه نشان نترنتیا در

. دیکن کیکل «دیرزرو کنرا هم اکنون  ونیناسیزمان واکس»دکمه  یسپس رو

 یها خیتار نیاز ب دیتوان یخود، م یپس از وارد کردن اطالعات شخص

خود را  یمناسب برا خیباال، تار شیموجود در سراسر اتر ونیناسیواکس

 هیدییتا امکان پذیر است. باال شیدر سراسر اتر دریافت نوبت .دیانتخاب کن

نوبت را در  هیدییتا نیکرد. ا دیخواه افتیدر لیمیا قیرزرو را از طر

. رزرو فقط در صورت داشتن به همراه داشته باشید خودبا  ونیناسیواکس

 ریاست. در سا ریامکان پذ شیاتر بیمه شماره یا /یاجتماع نیشماره تام

، با ذکر buergerservice@ooe.gv.atبه  لیمیا کیبا ارسال  دیتوان یموارد، م

منطقه،  ،ینام و نام خانوادگنوبت را دریافت کنید:  ر،یز یاطالعات شخص

 لیمیتلفن و آدرس ا مارهتولد، ش خیتار ابان،یشهر، خ ،یکد پست

 

 د؟یهمراه داشته باش دیبا ییزهایچه چ ونیناسیواکس یبرا

 (یرانندگ نامهی)گذرنامه، گواه دار شناسه عکس  

 یعیهستند، اما واکنش طب جیرا اریبس ونیناسیواکس یعوارض جانب نیا 

 روند.  یم نیبدن شما هستند و معموال در عرض چند روز از ب

  

 در صورت وجود( ونیناسیکارت واکس( 

 به عنوان مثال کارت  شیاتر بیمه شماره یا یاجتماع نیشماره تام(

مهم  یکیالکترون ونیناسیدرج در کارت واکس یبرا - (بیمه یکیالکترون

 است!

 در  دیتوان یو امضا شده( را م لیبرگه اطالعات )تکم

---Schutzimpfung-Schutzimpfung/Corona-www.sozialministerium.at/Corona

Organization.html-und-Durchfuehrung  .دانلود کنید 

کننده در محل  نهیرا به پزشک واکس یو آلرژ یقبل یماریهر گونه ب لطفاً 

 یخود را برا یکارت آلرژ ،مبتال به آلرژی خاصی هستید. اگر دیاطالع ده

 .دیهمراه داشته باش ونیناسیواکس

 .دیبگذار انیبا پزشک خانواده در م از قبللطفًا  د،یدار یسؤال اگر

 

 

 نیبه صورت آنال 19-کووید ونیناسیدر مورد واکس شتریب اطالعات

 دسترس می باشد.  درhttps://corona.ooe.gv.at در  


