
چھ وقت واکسن می شوم؟

2021

 ممکن است در زمان بندی فوق تغییراتی ایجاد شود. برای 
دسترسی بھ تازه ترین برنامھ ی واکسن، توصیھ می شود بھ 
وبسایت www.info-coronavirus.be مراجعھ کنید.

در ماه ژانویھ:
ساکنان و پرسنل مراکز مراقبت از سالمندان

پرسنل بیمارستان ھا (پزشکان، پرستاران و غیره).

در ماه فوریھ:
پرسنل مراقبت ھای خط یک (پزشکان خانواده، 

متصدیان داروخانھ ھا، و غیره)
مراکز مراقبتی جمعی (مانند مراکز نگھداری از 

معلولین، وغیره) و دیگر پرسنل بیمارستان

در ماه مارس:
افراد باالی 65 سال

افرادی کھ بھ علت وضع سالمتی شان خطر بیشتری 
آنھا را تھدید می کند

در ماه آوریل:
افرادی کھ مشاغل ضروری دارند

از ماه ژوئن بھ بعد:
ھمھ ی افراد باالی 18 سال
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از کجا بدانم چھ وقت واکسن می شوم؟

بھ شما از طریق نامھ، پیامک یا ایمیل اطالع داده خواھد شد. 
بنابراین، شما نیاز نیست برای واکسن شدن درخواستی انجام 

بدھید.

سپس باید مشخصات خود را بھ صورت آنالین یا تلفنی ثبت 
کنید.

در برخی شھرھا می توانید خودتان تاریخ واکسن را انتخاب 
کنید. در برخی شھرھای دیگر بھ شما دو تاریخ پیشنھاد 

می شود. اگر آن تاریخ ھا برای شما مناسب نباشد، می توانید 
زمان دیگری را انتخاب کنید.

در کجا می توانم واکسن کنم؟

در یکی از مراکز واکسیناسیون.

ھزینھ ی واکسن چقدر است؟

رایگان است.
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خود را واکسن کنید

برای کسب اطالعات بیشتر، بھ این وبسایت ھا مراجعھ
کنید

www.info-coronavirus.be
www.laatjevaccineren.be

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



تاثیر واکسن چیست؟

با تزریق واکسن بدن شما موادی موسوم بھ آنتی بادی تولید می کند.
این مواد با ویروس یا بقایای آن مقابلھ می کنند.

اگر بعد از تزریق واکسن بھ این ویروس مبتال شوید، در آن 
صورت آنتی بادی از شما محافظت می کند.

 چرا واکسن کردن خوب است؟

ویروس کرونا ھم برای خودتان و ھم برای اطرافیان تان می تواند 
خطرناک باشد. 

افراد باالی 65 سال
افرادی کھ مبتال بھ بیماری شش، قلب و عروق ھستند

افرادی کھ مبتال بھ دیابت ھستند یا فشار خون باال دارند

اما این ویروس می تواند برای افرادی جوان و سالم نیز خطرناک 
باشد.

اگر 70 درصد از جمعیت بلژیک واکسن شود، گسترش ویروس 
کندتر می شود. نام این پدیده «مصونیت جمعی» است.

زندگی ھمھ زودتر بھ حالت عادی برمی گردد.

بدن شما نیز در مقابل ویروس قوی تر می شود.

نحوه ی تزریق واکسن چگونھ است؟

انواع گوناگون واکسن وجود دارد. 
برخی واکسن ھا فقط یک بار در بازو تزریق می شوند. بعد از 

تزریق باید حداقل 14 روز صبر کنید. بعد از این مدت، واکسن از 
بدن شما در برابر ویروس بھتر محافظت می کند.

واکسن ھایی ھم وجود دارد کھ در دو نوبت تزریق می شوند، یعنی 
چند ھفتھ بعد از تزریق اول، تزریق دیگری ھم انجام می شود. 
بعد از تزریق دوم ھم باید حداقل 14 روز صبر کنید تا واکسن 

محافظت کافی را از بدن شما بھ عمل آورد. 

البتھ تا زمانی کھ تعداد کافی از مردم واکسن نشده اند، 
ھمچنان مقررات را رعایت کنید. ھمچنان 1.5 متر 

فاصلھ بگیرید، ماسک بپوشید و دست ھای خود را بھ 
صورت مکرر بشویید.

آیا واکسن بی خطر است؟

در زمینھ ی ساخت واکسن دانش و تخصص گسترده ای وجود دارد. 
با ھمکاری میان دانشمندان و متخصصان داروسازی از سراسر 

جھان، این امکان بھ وجود آمد تا در مدت کوتاھی این واکسن 
ساختھ شود. از آنجایی کھ این موضوع فوریت داشت، پول و 

وقت کافی برای انجام آن صرف شد. تاکنون تعداد زیادی از مردم 
واکسن ھم شده اند.

چندین نھاد رسمِی علمی واکسن را با دقت فراوان کنترل کرده اند. 
خطری ندارد.

 چھ زمان می توانم واکسن کنم؟

اصوالً ھر شخص بزرگسال می تواند واکسن بشود.
ھمچنین خانم ھایی کھ شیرمادر می دھند یا باردار ھستند نیز می توانند 
واکسن بشوند. چنانچھ در این خصوص پرسشی دارید، اول از ھمھ با 

پزشک خانواده خود در میان بگذارید.

چند استثناء در این زمینھ وجود دارد:

آیا پس از انجام واکسیناسیون در گذشتھ، دچار حساسیت فوری یا 
حاد شده اید؟ و یا پس از مصرف دارو باید تحت مراقبت پزشکی 

قرار می گرفتید؟ در این صورت اول از ھمھ با پزشک خانواده خود 
تماس بگیرید.

اگر دچار عالئم عفونت ھستید (مانند تب باالی 38 درجھ)، فقط 
در صورت بھبودی کامل وقت برای انجام واکسیناسیون بگیرید. 

آیا تست کرونا داشتھ اید و جواب آن مثبت بوده است، و ھمچنین تا 
14 روز پس از تست بیمار نشده اید؟ در این صورت می توانید وقت 

برای واکسن بگیرید.

آیا تست کرونا داشتھ اید و جواب آن مثبت بوده است، و عالئم 
بیماری را دارید؟ در این صورت با پزشک خانواده خود تماس 

بگیرید. شما 14 روز پس از بھبودی می توانید واکسن شوید.

آیا ممکن است بعد از واکسیناسیون حالم بد شود؟

ممکن است این عوارض را داشتھ باشد:
کمی سرخی، درد یا ورم کردگی در ناحیھ بازو

خستگی
سردرد

کمی تب

این موارد طبیعی است و اشکالی ھم ندارد. در این صورت می توانید 
از پاراستامول استفاده کنید. افراد بزرگسال می توانند در صورت 
لزوم، ھر چھار تا شش ساعت  1 تا 2 قرص (500 میلی گرم تا 
1000 میلی گرم) استفاده کنند. حداکثر 3 گرم در روز می توان 

استفاده کرد.
در صورت تردید یا عدم بھبودی عالئم بیماری،  با پزشک خانواده  

خود تماس بگیرید.


