
 چرا باید خود را واکسین کنیم؟
۱۹کوید  یواکسیناسیون شما را محافظت میکند در برابر مریض شدن جد  

میکند؟ چیگونھ کار واکسین این  
با یجد یھنگام مواجھ شما را در برابر بیمار یباد یتولید کند. این انت یباد یاین واکسین بدن شما را تحریک میکند کھ انت  

ویروس نیستند. بنابر این بھ دلیل واکسین شما نمیتوانید یمحافظت میکند. ھمھ واکسین ھا حاو ۱۹کوید  یویروس ھا 
.را بگیرید ۱۹کوید  

خطر است؟ یآیا واکسین ب  
افراد یبرا اروپا اجازه تایید داده اند. این واکسین یخطر بودن ازمایش شده است و مقامات داروی یب یاین واکسین برا ،یبل  
نخطر میباشد. یواستما نیز ب یقلب یشکر، فشار خون، بیمار یمبتال بھ بیمار 

میتوانید شما ھنوزھم واکسین شوید؟ ایا دارید. یشما آلرژ  
از یمیتوانند لیست یبیوتیک نمیباشد. کارکنان صح یتخم مرغ ، ژالتین ، مواد نگھدارنده و یا انت یحاو ۱۹این واکسین کوید   

م.شما نیز امکان پذیر است یواکسین برا کھ اطمینان این یواکسین را با شما مرور کنند برا یمحتوا 

مریض شده بودید. پس آیا بازھم بھ واکسین احتیاج دارید؟ ۱۹اگر شما قبالً بھ کوید   
. شما میتوانیت دوباره در محافظت نمیکند یمدت زمان طوالن یاز شما برا ۱۹کوید  یپس از یک بیمار ی، این ایمن یبل  

ممریض شوید. بھتر است خود را واکسین کنید تا محافظت شوید. ۱۹کوید   

وجود دارد؟ ۱۹توسط واکسین کوید  یعوارض جانب  
عضالت شود. این واکنش  ی، تب و گرفتگ یدر محل تزریق و ھمچنین سردرد یاین واکسین میتواند باعث درد یا سرخ  

  ۲۰حدود  یاست و معموالً ظرف چند روز میگذرد. بعد از واکسین شما برا یاغلب است اما یک واکنش طبیع ھا کامالً 
ن.میشویدمشاھده  یآلرژیک یواکنش ھا یبرا یدقیقھ توسط کارکنان طب  

 چگونھ شما بھ یک قرار مالقات واکسین میرسید؟
 Vorarlberger Impfplattform در این صفحھ خود را ثبت نام کنید.  

بھ محض اینکھ طبق برنامھ واکسین نوبت شما رسید ، از جزئیات بیشتر مطلع خواھید شد. اسناد زیر را بھ محل واکسین با    
نخود بیاورید:   

یدیجیتال و یا کاپتائید ثبت نام    
معتبر شما یکارت الکترنیک   

نواکسین معتبر شما  (در صورت موجود)  کارت  
نشما  (در صورت موجود)  یفعل یلیست داروی   

„Aufklärungs- und Dokumentationsbogen zur Corona-Schutzimpfung“ 
نفرم را پر کن�د)  (�سخه آلماین ن  

. دارید ؟ اطالعات تماس بیشتر یسوال آیا  

Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Römerstraße 15 

6901 Bregenz 
Vorarlberg impft Hotline: 0800 201 361 

www.vorarlberg.at/corona 

https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Register
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
https://vorarlberg.at/corona



