
کی واکسین من صورت میگیرد؟

2021

این زمان بندی ممکن است تغییر کند. برای دریافت زمان 
www.info-coronavirus.be بندی جدید بھ صفحھ انترنتی

مراجعھ کنید. 

در ماه جنوری:
ساکنان و کارمندان مراکز مراقبت ھای مسکونی

کارمندان مراقبت (داکتران، نرسھا، و غیره) از 
شفاخانھ ھا.

در ماه فبروری:
کارمندان مراقبت ھای اولیھ (داکتران خانواده گی، 

دواسازان، و غیره)
امکانات مراقبت جمعی (مراقبت از معلولین و غیره) 

و بقیھ کارمندان شفاخانھ ھا

مارچ:
۶۵ سال یا باالتر

افرادیکھ  بھ دلیل سالمت خودشان در معرض خطر 
بیشتر قرار دارند 

اپریل:
افرادیکھ دارای وظایف ضروری ھستند

جون:
ھر فردیکھ باالتر از ۱۸ سال است 

01

03

06

02

04

شما چطور میدانید کھ چھ زمانی واکسین میگردید؟

شما از طریق نامھ، اس ام اس و/یا ایمیل یک دعوت نامھ 
دریافت خواھید کرد. بنابراین شما مجبور نیستید برای دعوت 

نمودن تان کاری انجام دھید.

شما بھ صورت دیجیتالی یا از طریق تلیفون ثبت نام می 
کنید.

در برخی از شھرھا می توانید تاریخ واکسین تانرا انتخاب 
کنید. شھرھای دیگر بھ شما دو تاریخ را پیشنھاد می کنند. 
درصورتیکھ شما نتوانید حضور بیآورید، می توانید زمان 

دیگری را انتخاب کنید.

در کجا میتوانم خود را واکسین نمایم؟

در یک مرکز واکسین.

یک واکسین چقدر مصرف دارد؟

واکسین مجانی (مفت) است.
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اطالعات بیشتر؟
www.info-coronavirus.be
www.laatjevaccineren.be

www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu



واکسین چی تاثیر دارد؟

واکسین سبب تولید آنتی بادی در بدن تان می گردد.  
این مواد در ھنگام مبارزه با ذرات ویروس کمک می کند. 

اگر شما بعداً با ویروس در تماس شوید در آنصورت انتی بادی 
شما را محافظت میکند.

چرا واکسین نمودن خوب است؟

ویروس کرونا می تواند برای شما و برای بسیاری از افراد اطراف 
تان خطرناک باشد: 

۶۵ سال و باالتر
افراد مبتال بھ مریضی شش، قلب یا رگھا 

افراد مبتال بھ مرض شکر یا فشار خون باال

اما برای جوانان سالم نیز این ویروس می تواند خطرناک باشد.

اگر بیش از ۷۰ ٪ از کل مردم بلجیم واکسین شوند، احتمال 
گسترش این ویروس کمتر خواھد گردید. این وضعیت را مصونیت 

گروھي می نامند. 

زندگی تان خیلی زود بھ حالت عادي برمیگردد.

این باعث می شود بدن تانرا در برابر ویروس قوی احساس کنید. 

چطور واکسین را بدست میآورم؟

انواع مختلفی از واکسین ھا وجود دارند. 
یک نوع واکسین توسط پیچکاری در بازویتان تزریق میگردد.  

بعد ار تزریق باید حداقل 14 روز صبر کنید. بعد از آن واکسین 
شما را تا حد امکان در برابر ویروس کرونا محافظت می کند.

نوع دیگر واکسین طوری است کھ توسط پیچکاری تزریق میگردد 
و بعد از چند ھفتھ برای بار دوم تزریق میگردد. بعد از پیچکاری 

دوم شما باید حداقل مدت 14 روز صبر کنید تا بعد از آن خوب 
محفوظ بمانید.

تا زمانیکھ کھ بھ اندازه کافي مردم واکسین نشده 
باشند بھ قوانین احترام بگزارید.  فاصلھ 1.5 متر 

از ھمدیگر را رعایت نمائید، از ماسک دھن استفاده 
باً دست ھایتان را بشوئید. نمائید و اغل

آیا واکسین امن است؟

تخصص زیادی در ساخت واکسین وجود دارد. دانشمندان و 
کارشناسان داروسازی در سراسر جھان موفق گردیدند تا در مدت 
کوتاھی این واکسین را بسازند. ھمچنین خیلی زود بھ اندازه کافی 

پول و زمان برای انجام این کار بوجود آمد چون نیاز بھ اقدام 
عاجل بود. حاال تعداد زیادی از افراد واکسین گردیده اند. 

این واکسین اول بشکل بسیار جدی توسط ارگانھای رسمی علمی 
کنترل گردید. این واکسین امن است.

چھ زمانی خود را واکسین ننمایم؟

اصالً ھر فرد بزرگسال ممکن است واکسین گردد.
حتٰی اگر شما شیر مادر میدھید یا باردار ھستید، ممکن است واکسین 

دریافت کنید. آیا در این مورد کدام سوال دارید؟  درصورتیکھ سوال 
داشت باشید از داکترخانوادگی تان بپرسید. آیا می خواھید در جریان

چند استثنا وجود دارد:

آیا تا بھ حال قبالً عکس العمل آلرژیک فوری یا شدید بعد از 
واکسین نشان داده اید؟ یا پس از مصرف دارو بھ مراقبت ھای 
عاجل صحی نیاز پیدا نموده اید؟ اگر چنین باشد لطفاً قبالً با 

داکتر خانوادگی تان تماس بگیرید.

شما عالئم عفونت (مانند تب باالتر از 38 درجھ) دارید. سپس 
یک قرار مالقات برای واکسین تنھا زمانی بگذارید کھ شما کامالً 

شفا یابید.  

اگر آزمایش کرونا شما صورت گیرد و نتیجھ آن منفی باشد و 
شما در طول ۱۴ روز بعد از آن مریض نشوید، در آنصورت شما 

میتوانید قرار مالقات برای واکسین بگزارید.

اگر آزمایش کرونا شما صورت گیرد و نتیجھ آن مثبت باشد و شما 
مریض شوید، در آنصورت شما میتوانید کھ 14 روز بعد شفا یاب 

شدن تان قرار مالقات برای واکسین بگزارید.

آیا بعد از واکسین بھ تکلیف میشوم؟

ممکن است کھ
اندکی سرخی، درد یا تورم در بازوی تان داشتھ باشید

خستگی
سردردی

درجھ حرارت بدن تان باال گردد

این طبیعی است و قابل تشویش نیست. شما می توانید برای تکالیف 
فوق پاراسیتامول مصرف کنید. بھ عنوان یک بزرگسال، در صورت 
لزوم 1 الی 2 تابلت (500 میلی گرم تا 1000 میلی گرم) در ھر 4 
الی 6 ساعت مصرف کنید. شما اجازه دارید حداکثر 3 گرام در روز 

مصرف کنید. آیا مطمین نیستید و یا شکایت تان بھ شکل متداوم 
وجود دارد؟   بھتر است با داکتر خانوادگی تان تماس بگیرید.


