همین حاال واکسین کنید!
تا اینکه زنده گی به پیش برود.
واکسین نمودن در مقابل کرونا یگانه راه بیرون رفت از همه گیر شدن این مرض و برگشت به زنده گی عادی برای همه ما میباشد.
واکسین رایگان بهترین محافظت کننده در مقابل مصاب شدن به این مرض و عواقب آن میباشد .مقدار کافی واکسین کرونا موجود
است و بدست آوردن واکسین کرونا بسیار آسان میباشد.

در کجا میتوانم که واکسین کرونا را اخذ کنم؟
نزد داکتر های خانه واده گی  ،داکتر های متخصص و مربوط ارگان ها و همچنان در محل که جهت واکسین نمودن ایجاد شده است،
میتوانید که خویش را واکسین نماید .جهت دریافت وقت مالقات یا ترمین در منطقه آونا ] [Unnaبه صفحه انترنتی ذیل مراجعه
نماید:


www.kreis-unna.de/impfen

کدام اشخاص میتوانند که واکسین کرونا را بدست بیاورد؟
تمام اشخاص باالتر از سن  12ساله میتوانند که خویش را واکسین نمایند.

کدام نوع واکسین کرونا موجود است؟
در آلمان از چهار نوع واکسین استفاده میشود :واکسین نوع  mRNA-از بیونتیک ] [BioNTechو مودرنا] [Modernaو هر
دو نوع واکسین ویکتوری از استرا زینیکا ] [AstraZenecaو جانسن و جانسن].Johnson&Johnson

آیا از عوارض جانبی حراس دارید؟
همانند دیگر واکسین ها ،امکان دارد که یک عکس العمل در مقابل واکسین به میان آید .این اعراض و عالیم با آن هم به زودی
سپری میگردد .عوارض و عالیم جانبی وخیم  ،عوارض به علت واکسین و یا هم آسیب از اثر واکسین بسیار کم اتفاق میآفتد.

واکسین تا کدام حد موثر است؟
از طریق واکسین نمودن در مقابل مرض کرونا  ،از مصاب شدن به این مرض و همچنان از وخیم شدن اعراض و عالیم این
مرض به گونه چشم گیر جلوگیری صورت میگیرد .مطالعات نشان میدهد :واکسین الی  95فیصد در مقابل مریضی وخیم کرونا
محافظت میکند.

معلومات بیشتر را از کجا بدست آورده میتوانم؟
 معلومات در باره اخذ وقت مالقات یا ترمین و جستجو نمودن داکترwww.116117.de :
 معلومات در باره ویروس کرونا ( به لسان های مختلف)www.integrationsbeauftragte.de :
 معلومات در باره واکسینwww.zusammengegencorona.de/impfen :

چاپ
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