
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹-واکسیناسیون در مقابل کووید  
 

 در ییک دو روز ناپدید نمیشود.  ۱۹-کووید 
 ،ام به تدابتر صیح ، و ادامه احتر ن گذاشته   .ران فعیل را پشت رسحما میتوانیم این ب با لطف واکسیر

 و در آینده نزدیک راحت شویم. 
  ن  کرونا   ویروس مقابل در  را  شما  نزدیک اشخاص همچنان و  میدارد  نگه محفوظ را شما  واکسیر

  میکند.  حفظ
 ن  این  .است رایگان واکسیر

 

 میکند؟ عمل چطور واکسین

 
 میکند، تولید  هجره ضد  یا  بادی انت   شما  وجود  ،واکسی    لطف با  آ 
 کرد.   مجادله ویروس ذرات مقابل در  تا  میکند  کمک  ها  بادی انت   این  
  میدارند  نگه محفوظ را  شما  ها  ادیب انت   صورت، درین میشوید؟ تماس به ویروس با  شما  بعدا ! 

 

 کنم؟ واکسین را خود چرا 
 

 تان بر  و  دور  واشخاص خود  محافظت برای
    : ویروس کرونا برای بسیاری از مردم خطر ناک است

  سال ، ۶۵اشخاص باالی 

  ند.،اشخاصیکه  از مریضن های تنفیس، قلبی و ریه وی رنج میتی

  )اشخاصیکه مرض شکر دارند و سیستم دفایع بدن ضعیف دارند )به عنوان مثال رسطان 
ن خطر ناک باشد.   ویل ویروس میتواند برای جوانان و اشخاص صحتمند نتر
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  ویروس شیوع از مجادله برای
 

  یست که ۷۰اگر ن ن گردد، ویروس به کندی پخش میشود.  این چتر  ما به آن فیصد نفوس بلجیم واکسیر

 مینامیم  کتلوی  معافیت
  .شما هرچه عاجل تر به طور نورمال برمیگردد 

ی
 زندگ

 بدن شما در مجادله با ویروس قویتر میگردد 
 

 میشود؟ انجام واکسیناسیون چطور 
 

  میشوید بازو  باالی در  پیچکاری یک شما 
 ن  از  بعضن  برای   میکنید دریافت دوم دوز  یک بعد  روز  چند  شما  ها  واکسیر
 میباشید.  قوی ویروس کرونا   مقابل در  کافن   بقدر  شما  واکسیناسیون از  پس روز  چهارده   

 

  

 است؟ خطر بدون واکسین آیا
 

 ن کشور های زیاد سخت کار کردند تا ن به یک تجسس بزرگ احتیاج دارد.  متخصصیر  تولید واکسیر

ن را هرچه عاجل تر تولید کنند    .واکسیر
  ن توسط ادارات مستقل دقیقا   . بدون خطر میباشد ارزیابی گردیده.  وواکسیر

 

 میاورد؟ بوجود را ناپسند عالیم واکسیناسیون آیا 

 : شما اگر ناراحتی های
o  یک حساسیت خفیف جلدی، درد و یا پندیده گی در باالی بازو ها 
o خستگی 
o سردردی  
o دارید کمی تب 

عادی است و قابل تشویش نیست، عالیم ناپسند در مدت چند ساعت و یا چند روز از این 
 .بین میروند
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 کی واکسین میشود؟
 

 د. ژ واکسیناسیون تمام اشخاص باالی ه  ده سال را در بر میگتر
  رایگان است. واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا بطور داوطلبانه اجرا میشود، و برای همه 
 ی نمیباشد ن جتی  واکسیر

 

 
 : دعوتنامه ها

 
 . توسط نامه فرستاده میشوند، همچنان از طریق ایمیل و پیامک در جریان گذاشته میشوید به تربیت

 آنها ضمیمه یک فرومه صیح میباشد که پر گردد- 
ن را ن زمان برایتان یک محل واکسیناسیون را پیشنهاد میکند و برایتان طریقه وقت گرفیر  دعوتنامه عیر

ن میکند  برای رقیم را  ۱۶رمز شخض  مشخص میسازد و همچنان  تان تعییر

 

 
 : قرار مالقات گرفتن

 
 تماس رایگان است0800/450 19  : .و یا هم تیلفون با این شماره  www.jemevaccine.be  شما قرار مالقات را ازطریق انترنت میگیرید 

 
ید ن زمان بگتر ن های که دوبار تذیریق میگردد باید هردو اوقات مالقات را عیر  برای واکسیر

ید.  ۳۰شما میتوانید قرار مالقات خود را لغو نموده قرار جدید را با رمز شخض خود که به مدت   روز اعتبار دارد بگتر
 

 اگر اوقات مناسب فارغ نبود بعدا تماس بگیرید 

 

 

 

 در روز واکسیناسیون: 
 به وقت بیایید 

 همراه خود داشته باشید 
o  (حتمیت خود را ) یکارت هو 
o ) نامه دعوتنامه شما )در صورت امکان تکت الکترونیکی شما 
o مه صحی خانه پری شده ورهمچنان ف 
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  مدت پانزده یا سی دقیقه بعد از ذرق نمودن در نظر گرفته شدهیک دوره ارزیابی به 

  جبری میباشد.  ماسکپوشیدن 

  تنها بیاید بجز از این که اگر به کمک احتیاج داشته باشید 

 د نیایید، یک قرار مالقات جدید بگیریداگر مریض هستی 
 

 احترام بگذارید.  یکیفز اییک بار واکسین شدید باز هم به فاصله تماسی 

نمودن و به همه تدابیر کارا احترام گذاشت:  )پوشیدن ماسک، فاصله فزیکی، نظافت دستان، تبدیل  هباز هم باید به یک مدت مواظب بود
 اطاق ها(  به چندین دلیل:  هوا

  واکسین فورا همین که تطبیق گردید محافظت نمیکند 

  نفوس به تدریج واکسین میگردد، همگی ما در عین زمان واکسین نشده ایم 
 

 0appel gratuit au  0800/45 - www.jemevaccine.be 19  باید دانست: برای معلومات مزید:  

 برای معلومات بیشتر، صحبت کنید: 

 کمک رسانی فعال در محل زندگی شما) در صورت ضرورت، شما همچنان میتوانید به شماره رایگان تماس بگیرید ( با سرویس های 

  زنگ بزنید ۱۷۲۲با داکتر خود و یا دواساز خود تماس بگیرید. و یا در صورت عدم داشتن داکتر معالج شماره 

 : 0800. 54621  برای هماهنگی ترانسپورت عامه رایگان تا به مرکز واکسیناسیون/ 

  امکان نام نویسی در لیست )ذخیره ها( در وبسایتQVAX.bewww. سر بزنید 
 

 
 

  

 
  والونتهیه و ترجمه شده توسط سوتیس 
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