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 بگذارید تا واکسن شوید!

 واکسن چی تاثیر دارد؟

   .واکسن سبب تولید آنتی بادی در بدن تان می گردد 

  .این مواد در هنگام مبارزه با ذرات ویروس کمک می کند 

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

 

 چرا واکسن نمودن خوب است؟

  :ویروس کرونا برای بسیاری از افراد محله شما خطرناک است 

 سال و باالتر ۶۵ –

 افراد مبتال به مریضی شش، قلب یا رگها  –

 افراد مبتال به مرض شکر یا فشار خون باال –

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

  ل گسترش این ویروس کمتر خواهد گردید. این وضعیت را ٪ از کل مردم بلجیم واکسن شوند، احتما ۷۰اگر بیش از

 مصونیت گروهي می نامند. 

 .زندگی تان خیلی زود به حالت عادي برمیگردد 

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

  متر از همدیگر را رعایت  1.5تا زمانیکه که به اندازه کافي مردم واکسن نشده باشند قوانین را رعایت نمائید.  فاصله

 نمائید، از ماسک دهن استفاده نمائید، و اغلباً دست هایتان را بشوئید.

 

 واکسن چگونه تزریق میگردد؟

  .دو بار در بازوی تان تزریق میگردد 

  هفته بعد از بار اول تزریق میگردد.  ۴یا  ۳بار دوم واکسن 

  نمود.  بعد از آن واکسن میتواند تا حد امکان در برابر ویروس روز باید صبر  ۱۴بعد از تزریق واکسن دوم مدت

 کرونا از شما محافظت نماید.
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 واکسن امن است؟ آیا

  تخصص زیادی در ساخت واکسن وجود دارد. دانشمندان و کارشناسان داروسازی در سراسر جهان موفق گردیدند تا

اندازه کافی پول و زمان برای انجام این کار بوجود آمد در مدت کوتاهی این واکسن را بسازند. همچنین خیلی زود به 

 چون نیاز به اقدام عاجل بود. 

   .این واکسن اول بشکل بسیار جدی توسط دولت کنترل گردید. این واکسن امن است 

 

 آیا بعد از واکسن به تکلیف میشوم؟

 ممکن است که

 اندکی سرخی، درد یا تورم در بازوی تان داشته باشید 

 خستگی 

 سردردی 

 درجه حرارت بدن تان باال گردد 

 این طبیعی است و بد نیست. میتوانید که برای این تکالیف پاراستامول بخورید. 

 

 کی واکسن من صورت میگیرد؟

 :در ماه جنوری 

o ساکنان و کارمندان مراکز مراقبت های مسکونی 

o .کارمندان مراقبت )داکتران، نرسها، و غیره( از شفاخانه ها 

  فبروری:در ماه 

o )کارمندان مراقبت های اولیه )داکتران خانواده گی، دواسازان، و غیره 

o امکانات مراقبت جمعی )مراقبت از معلولین و غیره( و بقیه کارمندان شفاخانه ها 

 :مارچ 

o ۶۵ سال یا باالتر 

o  افرادیکه  به دلیل سالمت خودشان در معرض خطر بیشتر قرار دارند 

 :اپریل 

o یف ضروری هستندافرادیکه دارای وظا 

 :جون 

o  سال است  ۱۸هر فردیکه باالتر از 

 این زمان بندی ممکن است تغییر کند.
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واکسن نمودن بعضي افراد مجاز نیست  به طور مثال: مریضان سرطانی، زنان باردار یا افرادی که آلرژی شدید دارند. برای 

 کسب اطالعات بیشتر با داکترتان تماس بگیرید.

 

 بدانم که کی واکسن میگردم؟چطور میتوانم 

 .شما یک دعوت نامه کتبی، پیام اس ام اس و / یا ایمیل دریافت خواهید کرد 

 .شما به صورت دیجیتالی یا تلیفونی ثبت نام می کنید 

 .آیا زمان واکس برایتان مناسب نیست؟ سپس می توانید یک زمان دیگر را انتخاب کنید 

 هید،  سپس شهر یا شاروالی با شما تماس خواهد گرفت.در صورتیکه شما از عکس العمل نشان ند 

 

 در کجا میتوانم خود را واکسن نمایم؟

 در یک مرکز واکسن.

 

 یک واکسن چقدر مصرف دارد؟

 واکسن مجانی )مفت( است.

 

 اطالعات بیشتر؟

https://www.laatjevaccineren.be/ 

coronavirus.be/nl/vaccinatie-www.info 
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