اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ﮐﻮروﻧﺎ
ویروس کورونا
ویروس کورونا ( )SARS-CoV-2از انسان به انسان انتقال مییابد و موجب بیماری کووید 19-میگردد .همه مردم در هر سنی ممکن
است به این بیماری کورونا مبتال شوند .این بیماری از چندین روز تا چندین هفته طول کشیده و موجب ناراحتیهای مانند تب،
سرفه ،از دست رفتن حس بویایی و چشایی و تنگی نفس میشود.
در حالت شدید آن ،این بیماری م وجب التهاب مجاری تنفسی و دیگر اعضای بدن میشود که ممکن است برای مداوا ،نیاز به
بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه باشد .بیماری کورونا ممکن است عواقب درازمدت داشته و حتی منجر به مرگ شود.
واکسیناسیون بهترین روش جلوگیری از بیماری کورونا میباشد.
چرا شما بایستی واکسن بزنید؟
واکسن از ابتالی شما به بیماری شدید کووید 19-جلوگیری میکند.
واکسن چگونه موثر میباشد؟
واکسن بدن شما را به تولید پادتن تحریک میکند .در صورتی که شما در تماس با ویروس کووید )SARS-CoV-2( 19-قرار
بگیرید ،این پادتنها مانع از ابتالی شما به نوع شدید بیماری میشوند .واکسن حداقل شش ماه از ابتالی شما جلوگیری می-
کند .اگر در موارد استثنایی ،شما با وجود واکسیناسیون به بیماری کووید 19-مبتال شوید ،روند بیماری بسیار خفیف بوده و از
عوارض مضاعف و مرگ پیشگیری میشود.
واکسنها خود حاوی ویروس ( )SARS-CoV-2نبوده و لذا امکان ندارد که شما به خاطر زدن واکسن به کووید 19-مبتال شوید.
آیا زدن واکسن مطمئن است؟
بله .این مورد آزمایش و تایید قرار گرفته است :مواد واکسن موثر و مطمئن میباشند .تمامی واکسنهای کووید 19-که در اروپا
دارای مجوز میباشند ،به صورت فراگیر آزمایش شدهاند و مرتباً تحت کنترل شدید میباشند .اداره داروی اروپا ( Europäische
 )Arzneimittelbehörde EMAبه همین دلیل مجوز برای واکسنها صادر کرده است.
چه کسی میتواند واکسن زده شود؟
زدن واکسن بسته به نوع آن برای اشخاص از سن باالی  16سال و یا  18سال ممکن میباشد.
همچنین اشخاصی که مبتال به پیشبیماری (مانند مرض قند ،فشار خون ،بیماریهای قلبی ،آسم) میباشند ،میتوانند واکسن
زده شوند .شما میتوانید از پیش با پزشک خود در مورد واکسیناسیون مشورت کرده و تصمیم بگیرید که آیا میخواهید واکسن
زده شوید.
همچنین اشخاصی که دچار حساسیت (مانند حساسیت به مواد غذایی ،حساسیت به گردهی درختان و یا گرد و خاک،
ناسازگاری یا آنتیبیوتیکها) میباشند ،میتوانند واکسن زده شوند ،چون این واکسنها حاوی این مواد نمیباشند .لطفاً در
حین گفتگوی توجیهی خود ،به پزشک بگویید که حساسیت دارید و کارت حساسیت خود را به همراه داشته باشید.
چه کسانی نباید واکسن زده شوند؟
اگر شما در حال حاضر مبتال به یک بیماری عفونی شدید با دمای باالی بدن (باالی  38درجه) میباشید ،لطفاً با پزشک خود
قبل از زدن واکسن مشورت کنید.
اگر شما باردار بوده و یا فکر میکنید که باردار هستید و یا تصمیم به بارداری دارید ،لطفاً با پزشک خود مشورت کنید.

اگر شما در حال حاضر به بیماری کووید 19-مبتال میباشید (تا  4هفته پس از اولین آزمایش مثبت )PCR
آیا کسانی که قبالً مبتال به بیماری کووید 19-بودهاند ،بایستی واکسن زده شوند؟
پس از ابتال به بیماری کووید ،19-شما ممکن است دوباره مبتال شوید .بنابراین بهتر است که کسانی که قبالً بیماری کووید19-
داشتهاند ،واکسن زده شوند .بهتر است که زدن واکسن حداقل  6ماه پس از بیماری انجام بگیرد.
کجا و چگونه میتوانم واکسن زده شوم؟
واکسیناسیون در محلهای مختلف انجام میگیرد .به شما به موقع اطالع داده خواهد شد که چه وقتی و کجا میتوانید واکسن
زده شوید.
زدن واکسن به چه صورت انجام میگیرد؟
زدن واکسن داوطلبانه میباشد .شما برای زدن واکسن نباید هزینهای پرداخت کنید.
قبل از زدن واکسن ،به شما یک پرسشنامه ( )Aufklärungsbogenداده میشود که شما باید پر کنید .اگر سواالتی در مورد
واکسن دارید ،میتوانید قبل از زدن واکسن با پزشک مطرح منید.
لطفاً در وقت واکسیناسیون ،کارت بیمه خود  e-Cardو دفترچه واکسن خود را (اگر دارید) به همراه داشته باشید.
زدن واکسن از طریق تزریق به بازوی شما انجام میگیرد .آمپول حاوی ماده واکسن میباشد .پس از زدن واکسن ،شما باید
تقریباً  10دقیقه در محل بمانید .اگر پس از تزریق واکسن ،احساس کسالت میکنید ،لطفاً به پزشک بگویید.
واکسنهای مختلفی موجود میباشند .بسته به نوع واکسن ،به شما تا دو بار واکسن زده میشود .واکسن دوم ظرف چند هفته
پس از واکسن اول تزریق میشود.
آیا من میتوانم نوع واکسن را انتخاب کنم؟
خیر .به شما واکسنی زده میشود که موجود میباشد .ما نمیدانیم که این کدام واکسن خواهد بود.
آیا واکسن کووید 19-عوارض جانبی دارد؟
واکسن ممکن است که عوارض جانبی ناخوشایندی داشته باشد ،از جمله درد ،تورم و یا التهاب در محل تزریق .در بسیار اوقات،
اشخاص پس از زدن واکسن احساس خستگی کرده و یا به عنوان مثال سردرد گرفته و یا تب خفیف میکنند .همچنین ممکن
است حالت تهوع ،استفراغ و یا لرز پیش بیاید.
این عوارض جانبی اما واکنشی معمولی نسبت به واکسن میباشند ،زیرا بدن خود را برای مقابله با عامل بیماری آماده میکند.
اکثراً این عوارض جانبی بعد از چند روز برطرف میشوند .از هر ده نفر که واکسن زده میشوند ،بیش از یک نفر عوارض جانبی
نشان میدهند.
آیا باید با وجود واکسیناسیون همچنان از ماسک  FFP2استفاده کنم؟
با وجود واکسیناسیون باید همچنان مقررات ایمنی مانند پوشش دهان و بینی  /ماسک  FFP2و دستورات بهداشتی را رعایت
کنید.
راﺑﻂ ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ:

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-inFremdsprachen-.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zurCorona-Schutzimpfung.html
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