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واکسینه شوید 
علیه کووید 19

حقایقی در مورد واکسن ها:
	 این واکسنها برای همه افراد با سن 12 سال و به باال تایید شده اند، همینطور برای زنان باردار و شیرده.

	 مهم است که واکسینه شوید، حتی در صورتی که قبال به کرونا مبتال شده اید. به این صورت بهترین 
حفاظت را به دست می آورید.

	 دو نوع واکسن مختلف وجود دارد: یکی از شرکت مدرنا و دیگری از شرکت فایزر بیونتک. هر دو به یک 
اندازه خوب، مطمئن و موثر هستند.

	 شما باید دوبار واکسینه شوید. در نتیجه بهترین حفاظت را به دست می آورید. 

بدون گرفتن وقت واکسینه شوید
واکسینه شدن آسان است. شما میتوانید به همه مراکز واکسیناسیون مراجعه کنید بدون اینکه از قبل وقت بگیرید.

اداره بهداشت توصیه میکند که شما واکسینه شوید، چون:
	 این واکسن ها از شما محافظت میکنند که در صورت ابتال به کووید 19، بیماری شما وخیم نشود. 

	 شما از خانواده و دوستان خود و دیگران محافظت میکنید که مبتال نشوند.

	 واکسیناسیون نقش تعیین کننده ای دارد که بتوانیم این اپیدمی را کنترل کنیم.
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آیا واکسینه شدن مطمئن است؟ 
همه واکسن ها دارای عوارض جانبی میباشند، و این امر در مورد واکسن های علیه 

کووید 19 نیز صدق میکند. غالبا این عوارض جانبی خفیف هستند که به سرعت رفع 
میشوند. ممکن است دچار تب شوید و یا محل تزریق واکسن درد بگیرد. 

اگر بعد از واکسینه شدن دچار عالئم وخیم شدید، با پزشک تماس بگیرید. مانند مشکالت 
تنفسی و یا جوش زدن پوست. البته این عوارض بسیار نادر هستند.

واکسیناسیون به این صورت انجام میشود

در مرکز واکسیناسیون حاضر شوید. یادتان باشد که کارت بیمه زرد 
خود را به همراه داشته باشید.

یک پزشک مسئولیت واکسیناسیون شما را به عهده دارد.

تزریق واکسن در مورد اکثر افراد در باالی عضله بازو انجام میشود.

شما باید به مدت 15 دقیقه در مرکز واکسیناسیون بمانید، تا اگر 
دچار واکنش آلرژیک شدید، به شما کمک شود.

سئوالی دارید؟
در سایت اینترنتی ما، همیشه جدیدترین معلومات مربوط به واکسیناسیون علیه کووید 19 

 .www.sst.dk/covid-vaccination ر ا می یابید. اطالعات بیشتر در سایت
به عالوه میتوانید مطالب ما را در فیسبوک دنبال کنید که به طور مرتب  معلومات شما را 

در مورد ویروس کرونا و واکسیناسیون به روز می کنیم.
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