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اطالعات مهم درباره واکسیناسیون کرونا
چرا واکسیناسیون کرونا برای من مفید است؟
خو� محافظت م یکند .واکسیناسیون شما را از ابتال به
› واکسن کرونا از شما به ب
بیماری شدید کرونا و از مرگ محافظت م یکند.
ین
همچن� از خانواده شما در ب رابر رسایت محافظت م یکند.
›
ن
قوان� مربوط به کرونا ب رای اف رادی که واکسیناسیون کرونا انجام داده اند آسان تر
›
ی
است .ب رای اف رادی که واکسن نزده اند ویل این ی ن
چن� نیست.
› دریافت واکسن کرونا داوطلبانه است .ویل :از خودتان محافظت کنید!
بیماری کرونا چه قدر جدی است؟
ت
سالم� م یشوند.
› برخی از اف راد به شدت بیمار شده یا در دراز مدت دچار مشکالت
› برخی از اف راد مجبورند به بیمارستان ،برخی ت
ح� به بخش م راقب تهای ویژه منتقل
شوند.
ز
› بسیاری از اف راد ین� به دلیل کرونا جان خود را از دست داده اند.
› ویروس کرونا ب رای این اف راد خطر به ویژه باالتری دارد :ب رای اف راد مسن یا اف رادی
که بیماری خایص دارند اما ض
بع� اوقات اف راد جوان و سالم ی ز
ن� به شدت بیمار
م یشوند.
مفید بودن واکس نها به چه ی ز
م�ان است؟
دارو� اروپا برریس شده است.
› واکس نها انواع مختلفی دارد :همه آنها توسط آژانس ی
› این واکس نها شما را عقیم نم یکند و هیچ ت راشه ای در بدن شما کار گذاشته
نم یشود .در ت
این�نت اخبار کذب بسیاری در این خصوص وجود دارد.
ض
جان� ی ز
ن� در اثر واکسیناسیون به وجود
› همانند همه داروها ،بع� اوقات عوارض ب
خو� م یپذیرد.
م یآید ویل این امر نادر است .بدن بسیاری از اف راد واکس نها را به ب
› ممکن است ب رای مدت کوتاهی احساس بیماری کنید ،اما خط رات کرونا بسیار بیش�ت
است!
هزینه واکسیناسیون چقدر است؟
واکسیناسیون رایگان است.
به چند دوز واکسن نیاز دارم؟
ب رای ث
اک� واکسن ها ،شما به دو واکسیناسیون با فاصله چند هفته نیاز خواهید داشت.
ب رای هر دو واکسیناسیون به شما نوبت داده م یشود .تنها در این صورت است که در
ب رابر ابتال به یک بیماری جدی کرونا محافظت م یشوید.

چگونه م یتوانم واکسن بزنم؟
› ب رای واکسیناسیون به یک نوبت نیاز دارید.
شما باید ب رای این ثبت نام کنید
› پس از ت
مد� پیام یدریافت خواهید کرد.
در این پیام تاری خهای واکسیناسیون وجود دارد.
چگونه میتوانم ثبت نام کنم؟
› م یتوانید از طریق پزشک عموم یخود ثبت نام کنید .پزشکان عموم ی ی ز
ن� واکسن
م یزنند.
› م یتوانید در ت
این�نت ثبت نام کنید:
www.impfzentren.bayern.de
بگ�ید ،شماره تلفن این است243 98 148 / 0911 :
› یا اینکه تماس ی

impfzentren.bayern.de

تهیه کننده :شهر نورنبرگ ،مرکز هماهنگی واکسیناسیون.Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg ،تحریریه :مرکز هماهنگی واکسیناسیون

نورن�گ واکسیناسیون کجا انجام م یشود؟
در
ب
› نزد پزشک عمومی خود
› در مرکز واکسیناسیون در مرکز نمایشگاه
ن
ن
زیرزمی� „ “Messeدر خط زیرزمی� )U1
(ایستگاه قطار
ن
ن
زیرزمی� )U1
زیرزمی� „ “Lorenzkircheدر خط
› در  Citypointدر مرکز شهر (ایستگاه
ن
نشا� این استPfannenschmiedsgasse 20, Nürnberg :
› در مرکز قبیل پذیرش خودروها .ن
نشا� این است:
Großreutherstr. 115 B, Nürnberg
ق
اتفا� م یافتد؟
هنگام واکسیناسیون چه
› قبل از واکسیناسیون ،یک پزشک با شما صحبت م یکند و همه ی ز
چ� را با جزئیات
توضیح م یدهد .شما م یتوانید هر ی ز
چ�ی را پب�سید.
› سپس واکسن در بازوی شما تزریق م یشود.
ت
› پس از واکسیناسیون به مدت  15دقیقه در محل اس�احت کنید.
ت
بیش�ی دارید؟
آیا شما سؤال های
ویدئوها� در این زمینه آماده کرده است .پزشکان به  10سوال مهم
نورن�گ
کلینیک ب
ی
در مورد واکسیناسیون پاسخ م یدهند .شما م یتوانید زیرنویس را به این زبانها ب رای
رومانیا� ،رویس
این ویدئوها تنظیم کنید :تریک،
ی
ویدئو را م یتوانید در اینجا بیابید:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos

www.nuernberg.de

بیش� را م یتوانید در ت
اطالعات ت
این�نت در اینجا پیدا کنید:
www.nuernberg.de
integreat.app/nuernberg/de

