د COVID-19واکسین– په اړه معلومايت پاڼه
ولې باید واکسین يش؟
واکسین کول تاسو د  COVID-19ناروغ کیدو دسخت حالت څخه ژغوري
واکسین څنګه کار کوي؟
واکسین ستاسو بدن تحريکوي چې دويروس پرضد معافيتي مواد (انتي باډي )جوړ کړي دا .انتي باډي تاسو د سخت ناروغ کیدو څخه سايت که تاسو د کورونوویروس رسه مخ
شئ ( .)SARS-CoV-2هیڅ یو واکسین نلري ویروس ( )SARS-CoV-2تاسو کولی شئ د واکسین کولو له امله به COVID-19ترالسه نه کړي
ایا واکسین خوندي دی؟
هو .واکسین د خوندیتوب لپاره ازمویل شوي دي له همدې امله واکسينونو ته د ا ستعامل جوازد اروپا د درملو ادارې د ( )EMAلخوا ورکړې او تصویب شوی.دي په یقیني
توګه واکسین د هغه خلکو لپاره هم شتون لري چې د شکرې ناروغۍ  ،د لوړ فشار  ،د زړه ناروغي او سالنډي لري .هم کولی شې ځان واکسني کړي
څوک کولی يش واکسین يش؟
ټول هغه خلک یا وګړي چې عمرونه یې د  12کالو څخه ډیر وي څوک چې په اتریش کې ژوند کوي یا څوک چې دلته کار کوي(د مثال په توګه ورځنی مسافر)  ،حتی د
اتریش یا ټولنیز امنیت شمیره پرته .که تاسو امیندواره یاست  ،مخکیني ناروغۍ ولرئ یامودروغتیایی خطر ډیر وي ،نو د واکسین په اړه دخپل معالج ډاکرت رسه و بحثیا خربی
وکړئ
ایا د  COVID-19واکسین کولو کومې اړخیزې اغیزې شتون لري؟
واکسین ممکن درد سبب يش یا د پنچریاپیچکارۍ ځای سوروالی ولری او همدارنګه رس درد او تبه او د غړو عضالتو کې درد یابدن سور وي د واکسین کولو دغه اړخیزې
اغیزې خورا عام دي  ،مګر ستاسو د بدن عادي غربګون دی او معموال په څو ورځو کې تیریږی .د واکسین کولو وروسته  ،تاسو به  20دقیقو لپاره د طبي پرسونل یا نفرو لخوا
دحساسیت اوعکس العملونو لپاره به مشاهده شئ.
تاسو څنګه کولی شئ د واکسین ټاګنې ته ورشئ؟
په  www.ooe-impft.atکې په انټرنیټ کې د „ واکسین ټاګنې“په کتاب  buttonباندې کلیک وکړئ .ستاسو د معلوماتو داخلولو وروسته تاسو کولی شئ
هغه ټاکنه وټاکئ کوم چې تاسو ته په اوبراوسرتایخ کې د واکسین خايل ځایونو څخه غوره مناسب دی  .بیا به تاسو د بریښنالیک له الرې د واکسین کولو تایید ترالسه کړئ.دا
تایید له ځان رسه د واکسین ته ثبت یاټاګنې ته دځان رسه راوړي .بک کول یا ثبت کول یوازې امکان لري که تاسو داترش ټولنیز امنیت شمیره ولرئ .په نورو ټولو قضیو کې
 ،لیدنه د بریښنالیک له الرې کولی يش  buergerservice@ooe.gv.atته الندې معلومات وسپارئ  :لومړی نوم او کورنۍ نوم  ،ولسوالۍ  ،پوسټ کوډ  ،ښار  ،کوڅه  ،د زیږون
نیټه  ،د تلیفون شمیره اوبریښنالیک.یاایمیل پته

د  COVID-19واکسین کولو په اړه نور معلومات آنالین موجود ديwww.ooe-impft.at :
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واکسین کولو ته څه راوړو؟
•هویت پاڼه(پاسپورټ  ،د موټر چلولو الیسنس)
•د واکسیناسیون سند (که شتون ولري)
•د ټولنیز امنیت شمیره (د مثال په توګه ای کارت)
دا د بریښنایی واکسین ثبت د ننوتلو لپاره مهم دی!
•د معلوماتو پا ڼه یا دالرښوين فورمه(ډک شوی او السلیک شوی) په
www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
کې موندل کیدی يش مهرباين وکړئ دخپل د واکسین ډاکټر ته تیرو ناروغیویا مخکیني ناروغۍ او پیژندل شوي الرجی.یاحساسیت په اړه خرب کړئ، .دخپل الرجی یاحساست
سند یاګتابچه که تاسو و لرئ له ځان رسه واکسین کولو ته راوړئ.

