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 چرا باید خود را واکسین کنیم؟

واکسین شام را از بیامری جدی COVID-19 محافظت می کند

COVID-19 اطالعات فرشده  در مورد واکسین

 واکسین چگونه کار می کند؟

این واکسین بدن شام را به سمت تولید آنتی بادی تحریک می کند. این آنتی بادیها شامرا ازبیامی سخت شدن شام محافظت می کنند اگر در مرض ویروس های کرونا 

 ویروس قرار بگیرید )SARS-CoV-2( بیامر می شوید. هیچ یک از واکسین ها حاوی یک واکسین نیستند

ویروس )SARS-CoV-2(. بنابراین به دلیل واکسین منی توانید COVID-19 دریافت کنید

 ایا واکسین بی خطر است؟ 

بلی، این واکسین بی خطر است ازمایش شده است و مقامات دارویی اروپا )EMA(اجازه تایید داده اند. این واکسین برای افراد مبتال به  بیامری شکر، فشار خون، بیامری 

قلبی واستام نیز بی خطر میباشد.

 چه کسی می تواند واکسین شود؟

 همه افراد باالی سن12 سال که در اتریش زندگی می کنند یا در اینجا کار می کنند )به عنوان مثال مسافران روزانه( ، حتی بدون شامره تأمین اجتامعی اتریش.

اگر باردار هستید ، بیامری های قبلی دارید یا خطر سالمتی بیشرتی دارید ، در مورد واکسین با داکرتیا  پزشک خود بحث کنید

 آیا عوارض جانبی واکسین COVID-19 وجود دارد؟

این واکسین میتواند باعث درد یا رسخی در محل تزریق و ھمچنین رسدردی ، تب شود و گرفتگی عضالت و. این عوارض جانبی واکسیناسیون کامالً شایع است ، اما پاسخ 

طبیعی بدن شام است معموالً ظرف چند روز میگذرد. بعد از واکسین شام برای حدود ۲۰ دقیقه توسط کارکنان طبی برای واکنش ھای آلرژیکی مشاھده میشوید

 چگونه شام می توانید قرار مالقات به واکسین برسید؟

 روی دکمه „قرار مالقات واکسین“ در اینرتنت به آدرس www.ooe-impft.at کلیک کنید.

پس از وارد کردن اطالعات خود ، می توانید از قرارهای خالی واکسین خالی را در رسارس اوبراوسرتایخ، یکی از مواردی یاتاریخ را که مناسب شام است ، انتخاب کنید سپس 

 تأیید قرار مالقات را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.این تأییدیه را در قرار مالقات واکسین همراه داشته باشید.

 بک کردن یا ثبت فقط در صورت داشنت شامره تأمین اجتامعی اتریش امکان پذیر است.  

در موارد دیگر ، قرار مالقات می تواند از طریق ایمیل به buergerservice@ooe.gv.at اسناد زیر را به خود بیاورید : نام و نام خانوادگی ، منطقه ، کد پستی ، شهر ، خیابان 

، تاریخ تولد ، شامره تلفن وآدرس ایمیل

چه چیزی برای واکسین به خود بیاورد

شناسنامه یا تذکره)پاسپورت ، گواهینامه یا لیسنس رانندگی(	 

گواهینامه  یا کارت  واکسین )در صورت موجود بودن(	 

 شامره تأمین اجتامعی )به عنوان مثال ای کارت الکرتونیکی(	 

این برای ورود به پرونده واکسین الکرتونیکی مهم است!

 برگه یا فورمه اطالعات )پر شده و امضا شده( را می توانید دراین سایت یافت می شود.	 

www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html

لطفاً در مورد هرگونه بیامری قبلی و آلرژی شناخته شده ، پزشک واکسین خود را در محل اطالع دهید.اگر یکی ، کارت آلرژی دارید با خود به واکسین بیاورید

www.ooe-impft.at :به صورت آنالین در دسرتس است COVID-19 اطالعات بیشرت در مورد واکسیناسیون

www.land-oberoesterreich.gv.at
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