نکات در مورد واکسیناسیون حفاظتی کرونا
چرا واکسیناسیون حفاظتی کرونا مهم است؟
توسط واکسیناسیون حفاظتی کرونا ،شخص نه تنها از سالمتی خود بلکه از سالمتی همنوعان خود نیز محافظت
خطر اِبتال به بیماری سنگین با کووید  19به مراتب کمتر تهدید مینماید .عالوه بر این،
مینماید .افراد واکسینه شده را
ِ
کرونای خشمگین سهیم میگردد.
دنیاگیری
به
دادن
خاتمه
شخص با واکسیناسیون در
ِ
ِ

چه کسی میتواند واکسینه شود؟
افرادی که محل سکونت یا محل اقامت معمو ِل آنها در آلمان میباشد ،میتوانند واکسینه شوند.
برخورداری از یک بیمه الزامی نمیباشد.
واکسیناسیون حفاظتی کرونا داوطلبانه و رایگان میباشد.
به چه مدارکی برای یک واکسیناسیون نیاز دارم؟
برای دریافت واکسیناسیون شما نیاز به یک مدرک شناسایی معتبر (برای مثال :کارت شناسایی) و در صورت امکان
واکسیناسیون خود دارید.
کارت
ِ
چگونه و کجا میتوانم در برابر ویروس کرونا واکسینه شوم؟
راههای بسیاری برای دریافت واکسیناسیون حفاظتی کرونا وجود دارد:
.1

.2
.3

.4

طی قرار با پزشک خانوادگی یا پزشک متخصص میتوانید در مطبها یک وقت واکسیناسیون دریافت نمایید.
 .۲همچنین از پزشکان کار یا پزشکان خصوصی نیز میتوانید یک وقت واکسیناسیون دریافت نمایید.
تمامی ایالت نیز امکانپذیر است .بدین منظور میتوانید از طریق
واکسیناسیون در پایگاههای دائمی واکسیناسیون در
ِ
سایت  www.impfen-sh.deبه صورت آنالین وقت بگیرید.
 .Iالف .از تاریخ  (25.11.2021) 2021/11/25تمامی انسانهای باالی  60سال
 .IIب .از تاریخ  (02.12.2021) 2021/12/02تمامی انسانهایی که تمایل به واکسینه شدن دارند
ت آزاد برای گرفتن وجود نداشته باشد ،میتوانید اطالعات خود را در وبسایت به ثبت
 .IIIج .در صورتی که وق ِ
رسانده و با آزاد شدن وقت به صورت خودکار از طریق ایمیل یک وقت دریافت نمایید .در این صورت در
وقت واکسیناسیون در پایگاه واکسیناسیون به بلیط واکسیناسیون که توسط ایمیل دریافت نمودهاید ،احتیاج خواهد
بود.
در بسیاری از شهرها  /بخشها اقدامات واکسیناسیون عمومی توسط تیمهای واکسیناسیون وجود دارد که میتوانید به
راحتی بدون گرفتن وقت قبلی به آنها مراجعه نمایید .لیستی از برنامهی اقدامات مذکور در سایت
 www.impfen-sh.deقابل یافت میباشد.

در تمامی مکانهای اعالنی ،امکان واکسیناسیون دوز اول ،دوم و تجدید واکسیناسیون (دوز بوستر) وجود دارد.
مهم :در تجدید واکسیناسیون باید فاصلهی زمانی بین واکسیناسیون دوم و وقت تجدید واکسیناسیون معموالا حداقل  6ماه باشد .در
دوز (جانسون اند جانسون) ،باید تا وقت تجدید واکسیناسیون حداقل  28روز
صورت
سن تک ِ
واکسیناسیون انجام گشته با واک ِ
ِ
فاصله وجود داشته باشد.

در صورت وجود سئوال ،به چه کسی میتوانم مراجعه کنم؟
در صورت وجود سئواالت پزشکی لطفا به پزشک خانوادگی خود مراجعه نمایید.
همچنین میتوانید در وبسایت وزارت بهداشت فدرال به اطالعاتی در مورد واکسیناسیون حفاظتی کرونا به زبانهای
مختلف دسترسی پیدا کنید:
www.zusammengegencorona.de/en/
همچنین میتوانید از طریق تماس با شماره تلفن  08000000837در تمامی فدرال به صورت رایگان به اطالعات در مورد
واکسیناسیون به زبانهای انگلیسی ،ترکی ،روسی و عربی دستیابی پیدا کنید.

