ین
واکس� کنید.
برای شما که یم خواهید خود را

ی ن
واکس�
قبل از تطبق
ُ
ین
واکس� باید یک اظهارنامۀ صیح را خانه پری نمایید.
قبل از تطبیق
در آن باید بنویسید که آیا
ین
واکس� شده اید ،و یا هم
•در این اواخر در برابر کووید 19 -
ین
واکس� دیگر را دریافت نموده اید،
کدام نوع
•و یا هم این که آیا بنابر دالییل دچار خونریزی خفیف یم
ین
واکس� کرد .اما خوب
شوید .با وصف آنهم یم توان خود را
است تا در این موارد آگایه حاصل شود تا از خونریزی در
بگ�د و همچنان
پیوند به سوزن زدن،
جلوگ�ی صورت ی
ی
•در این مورد ی ز
ن� معلومات بدست بیآید که آیا در گذشته بعد
ین
واکس� ،بدن از خود واکنش نشان داده است.
از تطبیق
واکس� این ی ن
ی ن
گ�د
تطبیق
چن� صورت یم ی
ین
واکس� توسط یک پرستار به کمک یک پیچکاری در بازو تان زرق یم شود .اگر
ین
واکس� شوید ،هر دو بار ی ن
ین
واکس� را بدست یم آورید.
ع� نوع
نیاز باشد دوبار
ی ن
واکس�
بعد از تطبیق
ن
بعد از آن که خود را
گ�د تا
واکس� کردید حدود یک هفته را در بر یم ی
ی
بدن بتواند در برابر کووید  19 -محافظت ایجاد کند .وابسته به این که
ین
از کدام نوع
واکس� استفاده یم شود ،برای محافظت خوب به مقدار
ین
(واکس�) نیاز یم باشد.
مختلف
َ
معموال بازو پس از سوزن زدن اندیک درد نموده ،رسخ یم شود ،تورم
خ
یم نمایید و یا هم خارش یم کند .ممکن است بر� افراد دچار تب
ُ
ض
مری� نمایند .اینها همه
کوتاه مدت ،رسدردی شده و در کل احساس
واکنش های طبییع است از طرف سیستم دفایع بدن .این نشانه ها
َ
معموال خفیف بوده و بعد از چند رو ناپدید یم شوند .واکنش های
ت
غ� معمول یم باشد.
حساسی�(الرژیک) خییل ی
ین
اگر بعد از تطبیق
واکس� حال تان خوب نیست و یا نگر نا� دارید باید با
ن
بگ�ید تا نشانۀ های وجود شما ،قطع نظر
بخش خدمات درما� تماس ی
ین
واکس� ارتباط دارند و یا نه ،بتوانند مورد
از این که آیا آنها با تطبیق
بگ�ند.
بریس قرار ی

چرا واکسیناسیون؟
تطبیق واکسین در برابر کووید  19 -می تواند از شما محافظت کند تا
شدید مریض نشوید .واکسین همچنان می تواند خطر انتقال عفونت
توسط شما به دیگران را نیز کاهش بدهد.

تطبیق واکسین به کدام افراد ارائه می شود؟
این واکسین درگام نخست به افرادی ارائه می شود که در معرض خطر جدی
قرار دارندکه شدید مریض شوند .در حال حاضر تطبیق واکسین در برابر
کووید ـ  19به افرادی ارائه می شود که  18سال و یا بیشتر از آن عمر دارند.

تطبیق واکسین در برابر کووید  19 -داوطلبانه می باشد
شماکه می خواهید قبل ازگرفتن تصمیم در این مورد آگاهی بیشتر حاصل
کنید می توانید از جا های ذیل معلومات و اطالعات را بدست بیآورید:
•1177.se
•folkhalsomyndigheten.se
•lakemedelsverket.se
•بخش معلومات ادارۀ محصوالت طبی0771 - 46 70 10 :

به محافظت از خود و دیگران ادامه بدهید
شماکه خود را واکسین نموده اید ،نیاز دارید تا برای جلوگیری از انتشار
عفونت هنوز هم به پیروی از توصیه ها ادامه بدهید.
•در صورت بروز نشانه های مرض ،در خانه بمانید.
•فاصله با دیگران را حفظ کنید.
•دست های خود را زود ـ زود بشویید.

ن
جان� مشکوک به ادارۀ
بخش خدمات درما� باید از عوارض ب
ن
جان�
ط� گزارش بدهد .اگر بعد از تطبیق
ی
واکس� عوارض ب
محصوالت ب
ز
را مشاهده کردید ،خود تان ین� یم توانید به
 www.lakemedelsverket.se/rapporteraگزارش بدهید.
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معلومات مفید در
ی ن
واکس�
مورد تطبیق
در برابر کووید 19 -

