
برای کسانی که می خواهند واکسن بزنند

در مورد واکسیناسیون بر 
علیه بیماری کووید ۱۹

 در اینجا اطالعات مفیدی در مورد قبل از تزریق واکسن 
و بعد از آن دریافت می کنید.

کووید ۱۹ یک بیماری بسیار مسری و سخت است. واکسیناسیون 
بهترین روش برای محافظت در مقابل بیماری شدید در اثر کووید ۱۹ 

است و برای کاهش ریسک بیماری و سرایت آن به دیگران مفید است. 
در سوئد واکسیناسیون بر علیه بیماری کووید ۱۹ اختیاری و رایگان 

است. واکسن هایی که در سوئد استفاده می شوند با دقت تست شده اند تا 
اینکه برای مصرف ایمن باشند.

قبل از واکسیناسیون 
مراکز بهداشت استانها مسئول واکسیناسیون بر علیه کووید ۱۹ هستند. 

در وب سایت ۱۱۷۷ می توانید اطالعات مفیدی در مورد اینکه چه 
زمانی و کجا میتوانید در استان محل اقامت خود واکسن بزنید پیدا کنید.  

قبل از واکسیناسیون شما باید یک اظهارنامه سالمتی پر کنید که به 
مراکز واکسیناسیون تحویل می دهید.

واکسیناسیون به این صورت انجام می شود
شما باید در زمان واکسیناسیون کامال  سالم باشید. یک پرستار با 

 استفاده از تزریق سرنگ در بازوی فوقانی شما واکسن شما را می 
زند. سن شما نوع واکسن شما را تعیین می کند. زمانی که واکسن خود 

را زدید باید ۱۵ دقیقه در مکان واکسیناسیون بمانید تا مطمئن شوید 
حالتان خوب است.

ً

بعد از واکسیناسیون
 عوارض خفیف بعد از واکسیناسیون معمول هستند مانند درد در 

بازوی فوقانی بعد از واکسن، خستگی، تب خفیف و سردرد. اینها 
واکنش های طبیعی سیستم ایمنی بدن هستند و معموال  بعد از یک 

روز از بین می روند. 
عوارض جدی تر بسیار غیر معمول هستند. در صورتی که بعد از 
 واکسیناسیون عوارض شدید و یا عالئم جدیدی که نمی شناسید پیدا 

 کنید باید با مراکز بهداشتی و درمانی تماس بگیرید و بگویید که 
واکسن کووید ۱۹ زده اید. 

ً

واکسن کووید ۱۹ چنین عمل می کند
بعد از زدن واکسن سیستم ایمنی بدن حفاظی در برابر بیماری 

 کووید-۱۹ می سازد. معلوم نیست که آیا تمام کسانی که واکسن می 
زنند مصونیت کاملی در مقابل این بیماری پیدا می کنند یا نه ولی به 
احتمال زیاد در صورت بیماری به فرم خفیف تری از آن دچار می 
شوند. میزان مصونیت بعد از واکسیناسیون کووید ۱۹ می تواند بین 
افراد مختلف متفاوت باشد. برای اطمینان از مصونیت باال بر علیه 

بیماری شدید در اثر کوپود ۱۹ باید از توصیه های مربوط به دوزهای 
یادآوری )تکمیلی( پیروی کنید.

به محافظت از خود و دیگران ادامه دهید.
همه مسئول جلوگیری از شیوع عفونت و بیماری های عفونی هستند. 
حتی اگر واکسن زده اید در صورت بیماری باید در خانه بمانید. شما 

همچنین باید در مورد اقدامات پیشگیرانه ای که موثر و مورد تایید 
هستند اطالعات خود را به روز کنید.

آیا سوالی دارید؟
افراد زیادی قبل از واکسن سواالتی دارند. در وب 
سایت سازمان بهداشت ملی سوئد اطالعات به روز 
شده در  مورد واکسیناسیون کووید ۱۹ وجود دارد.
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در وب سایت ۱۱۷۷ میتوانید در مورد اینکه کجا و چه زمانی میتوانید 
در منطقه محل زندگی خود واکسن بزنید اطالعات بگیرید. 
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