ن
کسا� که واکسن دریافت یم کنند
برای

قبل از واکسیناسیون
ت
سالم� را پرکنید که در آن
باید قبل از زدن واکسن فرم اظهارنامه
گ
• در مورد این که آیا به تاز� واکسن ،چه واکسن کرونا و چه
واکسن دیگری ،زده اید یا نه سوال میشود.
•آیا به هر دلییل به ر ت
اح� خونریزی یم کنید؟ در این صورت
ت
ن
باز هم میتوانید واکسن بزنید ویل دانس� این موضوع کمک
یم کند که بتوانیم در هنگام زدن واکسن از خونریزی شدید
جلوگ�ی کنیم.
ی
ت
•در واکسن های قبیل واکنش حساسی� شدیدی نشان داده اید.
واکسیناسیون به این صورت انجام یم شود
ن
یک پرستار با استفاده از تزریق رسنگ در بازوی فوقا� شما واکسن شما
ت
صور� که الزم باشد دو بار واکسن بزنید در هر دو نوبت
را یم زند .در
همان نوع واکسن را دریافت خواهید کرد.
بعد از واکسیناسیون
ن
زما� که واکسن را زدید حداقل یک هفته طول یم کشد که بدن در
ن
واکس� که استفاده یم
مقابل بیماری کووید  19ایمن شود .بسته به نوع
شود تعداد دوزها� که برای ایجاد ن
ایم� الزم است متفاوت است.
ی
ً
ن
فوقا� شما کیم درد کند،
بعد از تزریق معموال ممکن است بازوی
خ
قرمز و یا متورم شود و یا خارش داشته باشد .بر� افراد ممکن است
تب های کوتاه مدت ،رسدرد و یا حس ضعف و بیماری عمویم داشته
باشند .همۀ اینها واکنش های طبییع هستند که از طرف سیستم ن
ایم�
بدن انجام یم شوند .این عالئم اغلب خفیف هستند و بعد از چند روز
ت
از ی ن
حساسی� بسیار نادر هستند.
م�وند .واکنشهای آلرژیک یا
ب� ی
ت
ش
صور� که احساس
در
ناخو� یم کنید و یا در مورد واکسن نگرانید
ن
ت
بگ�ید تا عالئم شما رصف نظر
تماس
درما�
و
بهداش�
خدمات
با
باید
ی
خ� برریس شوند.
از این که به واکسیناسیون مرتبط باشد یا ی

برای چه واکسن بزنیم؟
زدن واکسن کویید  19میتواند از شما در برابر بیماری جدی در اثر
این ویروس حفاظت کند .این کار خطر انتقال بیماری به دیگران را
هم کاهش می دهد.
ن
واکسن به چه کسا� ارائه یم شود؟
به کسانی که در معرض خطر بیشتر و ابتالی شدید تر به بیماری
هستند قبل از دیگران واکسن ارائه می شود .در حال حاضر
واکسن کویید  19برای افراد  18ساله و باالتر ارائه می شود.
واکسیناسیون بر علیه بیماری کووید  19اختیاری است
برای کسانی که میخواهند قبل از تصمیم گیری اطالعات بیشتری
کسب کنند میتوانند از منابع زیر کسب اطالعات کنند.
• 1177.se
• folkhalsomyndigheten.se
lakemedelsverket.se
• سازمان اطالع رسانی در مورد داروها0771-46 70 10 :
همچنان از خود و دیگران مراقبت کنید.
کسانی که واکسن می زنند باید همچنان توصیه های بهداشتی را
رعایت کنند تا از گسترش عفونت جلوگیری کنند.
• در صورتی که عالئمی دارید در خانه بمانید.
• فاصلۀ خود را با دیگران حفظ کنید.
• دستهایتان را مرتب بشویید.
ن
ت
جان� مشکوک را
سیستم مراقبت های
بهداش� و درما� باید عوارض ب
ت
ئ
دارو� سوئد گزارش دهد .در صور� که بعد از
به سازمان محصوالت
جان� شوید میتوانید این عوارض را به سایت
واکسن زدن دچار عوارض ب
زیر اعالم کنیدwww.lakemedelsverket.se/rapportera :
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