
واکسن کووید-۱۹

واکسن های کووید ۱۹
این واکسن ها توسط متخصصان مرجع اروپایی آزمایش 
شده اند و بسیار ایمن هستند. واکسن جواب می دهد: تعداد 
مبتالیان بین گروه هایی که افراد زیادی در آن ها واکسینه 

شده اند به طور چشمگیری کاهش یافته است.

واکسن چگونه کار می کند
در مورد نحوه کار واکسن های کووید-۱۹ که در حال حاضر در 

دسترس هستند، نوعی »الگو« به بدن تزریق می شود که بدن با آن 
می تواند به طور مستقل یک عامل سطحی ویروس کرونا تشکیل 

دهد. به محض برخورد سیستم دفاعی بدن با آن، بدن شروع به 
تولید پادتن می کند. این پادتن ها در صورت مبتال شدن به ویروس 

کرونا از بدن در برابر بیماری محافظت می کنند.
 در واکسن های mRNA، این الگو در گلبول های چربی کوچک 

قرار دارد. در واکسن های مبتنی بر وکتور، این الگو در یک 
ویروس دیگر قرار دارد که کامالً بی خطر است.

واکنش، نشان دهنده اثرگذاری است
ممکن است در محل تزریق سرخی، برآمدگی، گرمی 
پوست یا درد به وجود آید. عالوه بر این، ممکن است 
عالئمی نظیر سردرد، بی حالی و تب نیز پدیدار شوند.

 این عالئم احتمالی، نشان دهنده واکنش عادی بدن به 
واکسن هستند. دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و این عالئم 

معموالً ظرف چند روز خود به خود از بین می روند.

 واکسیناسیون ایمن
نتایج یک نظرسنجی که به تازگی انجام شده است نشان می دهد: 
بیش از ۵۰٪ کسانی که پیشینه مهاجرت به اتریش را داشته اند 

می خواهند در اولین زمانی که فرصتش را داشته باشند در برابر 
کووید-۱۹ واکسینه شوند. با این حال، این بدان معنا است که هنوز 

کمتر از ۵۰ درصد مردم باید درباره مزایای واکسیناسیون قانع 
شوند. تنها با واکسیناسیون است که می توانید از خود در برابر ابتال 

به یک بیماری حاد و رنج بردن از خسارات احتمالی بلندمدت آن 
محافظت کنید.

 مهم ترین اطالعات
 در یک نگاه

تا تاریخ: ژوئن ۲۰۲۱

واکسینه شدن از شما و خانواده تان محافظت می کند!
واکسینه شدن در برابرکووید-۱۹ کلید خروج ما از همه گیری جهانی است. هر کسی که تاکنون واکسینه شده است، باعث محافظت 

از خود و اطرافیان خود شده است. به سالمت خود، دوستانتان و خانواده تان فکر کنید – واکسن بزنید!
 در وب گاه وزارت فدرال امور اجتماعی، بهداشت، پرستاری و حمایت از مصرف کننده اتریش می توانید اطالعات بیشتری 

پیدا کنید: پرسش های پرتکرار به زبان های دیگر )sozialministerium.at( یا Coronainfo: صندوق ادغام اتریش 
)Österreichischer Integrationsfonds, ÖIF(

https://www.integrationsfonds.at/coronainfo
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen/Corona-Schutzimpfung---Häufig-gestellte-Fragen-in-Fremdsprachen.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen/Corona-Schutzimpfung---Häufig-gestellte-Fragen-in-Fremdsprachen.html
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo


مختصر و مفید: پس از دریافت واکسن کووید-۱۹

آیا واکسینه شدن هزینه ای دارد؟
  شما می توانید به رایگان در برابر

 کووید-۱۹ واکسینه شوید.

کجا می توانم ثبت نام کنم؟
کسانی که تمایل به دریافت واکسن دارند می توانند از طریق 

پلتفرم های آنالین استان های فدرال ثبت نام کنند اتریش در حال 
واکسینه کردن است – آغاز ایمنی در برابر ویروس کرونا 

oesterreich-impft.at( یا از طریق تلفن به شماره: ۱۴۵۰.
 پشتیبانی برای ثبت نام به زبان های گوناگون توسط صندوق

 ادغام اتریش )ÖIF( با این شماره تلفن ارائه می شود:
  +۴۳ ۱/۷۱۵ ۱۰ ۵۱– ۲۶۳ .

 کجا می توانم واکسن را دریافت کنم؟
واکسیناسیون هم در مراکز واکسیناسیون و هم توسط پزشکان 

ثبت شده ای که واکسن کووید ۱۹ را به عنوان خدمات اضافه ارائه 
می دهند انجام می شود. هنگام ثبت نام برای دریافت واکسن می توانید 

از جزئیات آن مطلع شوید.

 آنچه الزم است هنگام واکسیناسیون همراه 
خود داشته باشید:

کارت الکترونیکی )E-card( )در صورت وجود(	 
گواهی واکسیناسیون )در صورت وجود(	 
کارت شناسایی آلرژی )در صورت وجود(	 
اختیاری: »فرم اطالعات و مستندات / واکسیناسیون 	 

کووید-۱۹«

کدام اقدامات احتیاطی را همچنان باید رعایت کرد؟
 اقدامات احتیاطی نظیر حفظ حداقل فاصله، آزمایش دادن و ماسک 

زدن در هر حال تا زمانی که بیشتر مردم واکسینه نشده اند اهمیت 
دارند. این کار باعث حفاظت از تمام کسانی می شود که تاکنون 

واکسینه نشده اند.

سفر امن
برخی کشورها ریسک ابتالی کمی به بیماری دارند، در 

حالی که سایر کشورها ریسک باالیی دارند. شرایط به 
طور مداوم جهت حصول اطمینان از مطمئن ترین سفر 

ممکن ارزیابی می شود.
 پرسش های پرتکرار درباره سفر به اتریش را می توان 

در این نشانی یافت: پرسش های پرتکرار: سفر به اتریش 
)sozialministerium.at(

 چه زمانی می توانم دوباره سفر
 کنم و خانواده ام را ببینم؟

همه کسانی که واکسینه شده اند، آزمایش داده اند یا از بیماری 
بهبود یافته اند می توانند این مورد را با Green Pass خود 

ثابت کنند. با این کار ورود به رستوران ها، بازدید از مؤسسات 
فرهنگی و ورزشی یا سفر و تجدید دیدار با خانواده به صورت 

ایمن ممکن می شود.

دریافت واکسن کووید-۱۹ کجا ثبت می شود؟
 دریافت واکسن کووید-۱۹ در گواهی واکسیناسیون 

الکترونیکی و همچنین گواهی واکسیناسیون کاغذی یا 
کارت واکسیناسیون ثبت می شود.

 مزایای دریافت واکسن چیست؟
 با دریافت واکسن، شما از خود و اطرافیان خود محافظت 
می کنید. عالوه بر این، دیگر به انجام آزمایش برای ورود 

به مکان های گوناگون یا نیاز به قرنطینه شدن پس از تماس 
با اشخاص مبتال به این بیماری نیازی نخواهد بود.

توجه: 
این ارائه صرفاً حاوی خالصه اطالعاتی درباره واکسن کووید-۱۹ است. در هر صورت، بایستی پیش از دریافت واکسن با پزشک خود 

مشورت کنید.

مختصر و مفید: پیش از دریافت واکسن کووید-۱۹

http://oesterreich-impft.at
http://oesterreich-impft.at
http://oesterreich-impft.at
http://oesterreich-impft.at
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
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