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واکسیناسیون تا چه اندازه موثر است؟ 

واکسیناسیون مانع از بیامری شدید و مرگ میشود. اگر با وجود واکسیناسیون دچار عفونت شویم، بیامری بسیار مالیم یا بدون عالئم 
خواهد بود. واکسن ها علیه گونه های جهش یافته ای که در آملان گسرتش یافته اند، نیز موثر خواهند بود. 

آیا این واکسیناسیون ایمن است؟ 

همه واکسن های مورد استفاده در آملان روند تأیید دقیقی را طی می کنند. آنها از نظر اثر بخشی، کیفیت و تحمل کامالً آزمایش 
شده اند و به اندازه سایر واکسن ها ایمن هستند. 

چه کسی هزینه واکسیناسیون را پرداخت می کند و چه کسی میتواند آن را دریافت کند؟ 

واکسیناسیون داوطلبانه، رایگان و برای همه شهروندان باالی ١٢سال موجود است. 

چه عوارض جانبی قابل انتظار است؟ 

واکنش های واکسیناسیون ممکن است چند روز پس از واکسیناسیون رخ دهد. از آن جمله، درد در ناحیه تزریق، تب و رسدرد. این 
عوارض جانبی نشان می دهد که بدن در حال ساخت آنتی بادی است. عوارض جانبی طوالنی مدت بسیار نادر است. واکسیناسیون 

کرونا نسبت به عفونت کرونا خطر بسیار کمرتی دارد. 

واکسیناسیون چگونه انجام میشود؟ 

 برای اغلب واکسن ها دو واکسیناسیون به فاصله چند هفته الزم است. 

من میخواهم واکسینه شوم، زیرا 

میخواهم از خود در برابر عفونت کرونا و عواقب طوالنی مدت آن محافظت کنم.   

   با واکسیناسیون میتوانم از خانواده خود نیز محافظت کنم. 

آرزو می کنم که به رشایط عادی برگردم.   

واکسیناسیون از نظر ایمنی بررسی شده است.   

عوارض جانبی کوتاه مدت و بلند مدت واکسیناسیون کم است.   

واکسیناسیون بسیار موثر است.   

واکسیناسیون علیه گونه های جهش یافته هم موثر است.   

برای اطالعات بیشرت در مورد واکسیناسیون کرونا و همچنین مروری بر اینکه چه گروه هایی

 از افراد در چه زمان واکسینه میشوند به آدرس ذیل مراجعه کنید 

 www.gesundheit.bremen.de/corona/corona/impfen-38848

همچنین در مرکز متاس به شامره تلفن 1155 5775 0421 اطالعات در اختیار شام قرار میگیرد.

www.zusammengegencorona.de/impfen
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