ﺗذﮐرات در ﻣورد واﮐﺳﯾن ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ در ﺑراﺑر وﯾروس ﮐرونا
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
واﮐﺳﯾن ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ در ﺑراﺑر وﯾروس ﮐروﻧﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و راﯾﮕﺎن اﺳت
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد واﮐﺳﯾن ﺷود؟
اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻌﻣول ﺧود را در آﻟﻣﺎن دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد واﮐﺳﯾن ﺷوﻧد.
ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت
برای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣدارک ﻧﯾﺎز دارم؟
ﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ( و در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرت
.واﮐﺳﯾن ﻧﯾﺎز دارﯾد
ﭼﮕوﻧﮫ و از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم در ﺑراﺑر وﯾروس ﮐروﻧﺎ واﮐﺳﯾن ﺷوم؟
ﭼﻧدﯾن روش ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺑراﺑر وﯾروس ﮐروﻧﺎ وﺟود دارد
 .۱ﺑﺎ ﻣﺷورت داﮐﺗر ﻋﻣوﻣﯽ داﺧﻠﮫ و ﯾﺎ داﮐﺗر ﻣﺗﺧﺻص ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ وﻗت ﺑرای واﮐﺳﯾن ﮐردن
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
 ۲۸ .۲ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در اﯾﺎﻟت ﺷﻠﺳوﯾﮏ ھول اﺷﺗﺎﯾن ) (Schleswig-Holsteinوﺟود دارد ﮐﮫ از روز ﭼﮭﺎر
ﺷﻧﺑﮫ اﻟﯽ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ﮐﻣﭘﺎﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای ھﻣﮫ را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم واﮐﺳﯾن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑروﯾد و در ﻣﺣل واﮐﺳﯾن ﺷوﯾد.
 .۳ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣورد ﻧظر را در ﯾﮑﯽ از  ۲۸ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن در ﺻﻔﺣﮫ زﯾر
 www.impfen-sh.deدرج ﮐﻧﯾد.
 .۴ﺷﻣﺎ از داﮐﺗران و ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ ﺷﺧﺻﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،وﻗت ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳﯾن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
 .۵در ﺑرﺧﯽ از ﺷﮭرھﺎ  /ﻣﻧﺎطﻖ ،ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗوﺳط ﺗﯾم ھﺎی ﺳﯾﺎر ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود  -ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﭘوﺳﺗرھﺎی ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن در ﻣﺣل ﺑﺧش ﻣﯾﺷود.
در ﺻورت داﺷﺗن ﺳوال در ﻣورد واﮐﺳﯾن ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت؟
ﻟطﻔﺎ ً در ﺻورت داﺷﺗن ﺳوال ﺻﺣﯽ ﺑﺎ داﮐﺗرﻋﻣوﻣﯽ داﺧﻠﮫ )داﮐﺗر ﺧﺎﻧﮫ ﮔﯽ( ﺧود ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳﯾن ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ در ﺑراﺑر وﯾروس ﮐروﻧﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در
ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ وزارت ﺻﺣت درﯾﺎﻓت ﻧﻣود:
https://www.zusammengegencorona.de/en/information-about-the-covid-19/vaccination
ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳﯾن ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺗرﮐﯽ ،روﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ را از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره
.ﺗﯾﻠﻔون از ﺳراﺳر آﻟﻣﺎن و راﯾﮕﺎن  ۰۸۰۰۰۰۰۰۸۳۷درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد

