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د کرونا واکسین په اړه مهم معلومات
زما لپاره د کرونا واکسین ولې ښه دی؟
› د کرونا واکسین تاسو ته ډیر ښه ساتنه کوي .واکسين تاسو د سختې
کرونا ناروغۍ او مرګ څخه ساتي.
› دوی ستاسو کورنۍ د متعدی وبا څخه ساتي.
› د کرونا قواعد د هغو خلکو لپاره چې د کرونا واکسین ورتہ لګولے
شوی وی لږکم سخت دي .مګر د هغو خلکو لپاره نه چې واکسین ورتہ
نہ وی لګولے شوی.
› د کرونا واکسین رضاکارانه دی .مګر :د خپل ځان حفاظت اوکئ!
تاسو تہ څومرہ سختہ کورونا لګیدے شی ؟
› ځينې خلک ډېر ناروغه کېږي او يا اوږدمهالې روغتيايي مسئلي لري.
› ځینې خلک باید روغتون ته الړ شي ،او ځینې د ډیر سخت حفاظت
وارډ ته.
› تر اوسہ پوري ګڼ شمېر خلک د کورونا له امله مړه شوي دي.
› د کرونا وایرس د دې خلکو لپاره په ځانګړې توګه خطرناک دی :د ډير
عمر خلکو او یا د هغو خلکو لپاره چې د ځینو ناروغیو سره ناروغہ
وي!
واکسين څومره ښه دي؟
› دلته مختلف واکسين شتون لري .ټول د یورپ د درملو ادارې لخوا
منظور شوې دی.
› دا تاسو ته نقصان نه درکوي او تاسو کي چپ نه لګوی۔ په انټرنیټ
کې ډیري نوري غلط خبري شتون لري.
› د ټولو دوایانو پہ شان  ،ځینې وخت غیر مطلوب اث رات شتون لري،
مګر دا ډیر کم وی .ډیر خلک واکسینونه ښه برداشت کولے شي.
› ممکن دہ چي تاسو د لنډ وخت لپاره ناروغتیا محسوس کړئ .په
هرصورت ،د کرونا خطرونه ډیر دي!
د واکسين لګښت څه دی؟
واکسين وړيا دي.
څومره واکسینونو ته اړتیا لرم؟
د ډیری واکسینونو لپاره داسي وی ،چي تاسو به دوه ځلہ واکسینونو ته
اړتیا ولرئ چې د دواړو په مینځ کي د څوھفتو مودہ وي .تاسو ته به د
دواړو واکسينو لپاره مقرر وخت درک ړلے شي .بیا تاسو د ټولو نہ لومړی
د سختي کرونا ناروغۍ په خالف محفوظ کولے شئ .

زه څنګه خپل ځان تہ واکسين اولګوم؟
› تاسو د واکسين کولو لپاره وخت ټاکلو ته اړتيا لرئ.
تاسو بہ د دې لپاره ضرور رجسټریشن کوئ.
› لږ ساعت وروسته به تاسوتہ یو پیغام راشی.
د واکسینونو لګولو نیټه شتون لري.
زه څنګه واکسینونو د پارہ ځان شامل کولے شم؟
› تاسو د خپل کورنۍ ډاکټر سره نوم لیکلے شئ .د کورنۍ ډاکټ ران هم
واکسین کوي.
› تاسو په انټرنیټ کې ھم رجسټریشن کولے شئ:
www.impfzentren.bayern.de
› یا تاسو تلیفون کوئ ،د تلیفون شمیره دا ده243 98 148 / 0911 :

impfzentren.bayern.de
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زه په نورمبرګ کې چیرته واکسین ترالسه کولے شم؟
› ستاسو د کورنۍ ډاکټرڅخه
› د نندارتون په مرکز کې موجود د واکسين مرکز کې (د ځمکې الندې
سټیشن «میس» د ځمکې الندې کرښې )1U
› پہ سیټی سینټر کې پہ سیټی پوائنټ کې (د ځمکې الندې سټیشن
«لورینز کرش» د ځمکې الندې کرښه )1Uپته دا ده :پفانینش
میډس ګیس  ،20نورمبرګ
› پہ ھغہ ځائ کې کوم چې مخکی د ګاډو د رجسټریشن دفتر وو.پته
دا ده :ګروب ریو تریسټر  115ب ،نورمبرګ
د واکسين لګولو سره څه پیښیږي؟
› د واکسين لګولو نہ مخکي ،يو ډاکټر به تاسو سره خبرې وکړي او
هرڅه په تفصیل سره تشریح کړي .تاسو هر څه پوښتنہ کولے شئ.
› بیا به تاسو ته ستاسو په الس کې د یو سرنج سره واکسین اولګولے
شي.
› د واکسين لګولو وروسته ،په ساحه کې د  15دقیقو لپاره آرام کړئ.
ایا تاسو نورې پوښتنې لرئ؟
د نورمبرګ کلینیک څخه ویډیوګانې شتون لري.ډاکټ ران د واکسين
لګولو په اړه  10مهمو پوښتنو ته ځواب ورکوي.تاسو په دې ژبو کې د
ویډیو لپاره فرعي س رلیکونه ټاکلے شئ :ترکي ،رومانیايي ،روسي.
تاسو دلته ویډیو موندلے شئ:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos

www.nuernberg.de

نور معلومات په انټرنیټ کې هم موندل کیدے شي:
www.nuernberg.de
integreat.app/nuernberg/de

