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تورینگن در
مقابله با کرونا

اطالعات مربوط به
واکسیناسیون

چرا الزم است بر علیه ویروس
کوید  ۱۹واکسینه شوم؟
واکسن کرونا در حال حاضر مهمترین راه برای مهار شیوع
جهانی این بیماری است .این واکسن کلیدی مؤثر برای
برگشت به زندگی نرمال در آیندهای نزدیک میباشد.

در صورتی که یک فرد ناقل حاد کوید ( ۱۹سوپرسپردر =  )Sکه بیمار
نیز هست ،با  ۱۰۰نفر در یک محل باشد ،چه روی میدهد؟ *
S
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واکسینه نشده

واکسینه شده

 ۲۹نفر با ویروس کوید
 ۱۹آلوده میشوند و
میتوانند سایرین مثال اعضای
خانواده خود را مبتال کنند.

 ۳نفر علی رغم واکسن
کوید  ۱۹با ویروس آلوده
میشوند** .
 ۰تا  ۲نفر از افراد آلودهشده
علیرغم واکسینه بودن به
بیماری مبتال میشوند ولی
عالیم خفیفی دارند.

 ۲۴نفر از افراد آلودهشده
عالیم بیماری کوید  ۱۹را
نشان میدهند.
روند بیماری  ۳نفر از افراد
آلودهشده به حدی شدید
است که باید به بیمارستان
منتقل شوند.

هیچکس نباید به
بیمارستان منتقل شود.

مقررات بهداشتی “„AHA + A + L
م
را رعایت کنید:

ی رغم
عل کسن
وا

„ ”AHA + A + Lحروف باال به آلمانی مخفف کلمات زیر
است :رعایت فاصله ) ،(Aرعایت بهداشت ) ،(Hپوشیدن
ماسک (تا حد امکان ماسکهای اف اف پ ،(A) )۲
استفاده از اپلیکیشن اخطار کرونا ) ،(Aهوادهی ).(L

* منبع به زبان آلمانی  :انستیتو رابرت کخ

)www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

** امکان ابتال برای شخص ثالث به دلیل حجم و تراکم پایین ویروس و دوره کوتاه دفع کامل
ویروس ،به طور مشهود کاهش مییابد *( .منبع به زبان آلمانی  :انستیتو رابرت کخ):
www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/19_21.pdf
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صحت اطالع
ات
ی
فقط در صورت اثبات
کیفیت ،اثرگذاری و
بیخطر بودن واکسن،
ادارات مسئول مجوز
صادر میکنند.
این برای همه واکسنها
صادق است.

واقعیت این است
که واکسنی که مجوز
دارد ،مطمئن است،
هرچند که روند مجوز
گرفتن آن سریع
بوده باشد.
دهها هزار شرکتکننده
در پژوهش ،تا کنون حتی
چندین میلیون در تمام
دنیا ،پیش از صدور مجوز
با این واکسن واکسینه
شدهاند.

عوارض جانبی حاد
مثل واکنشهای
حساسیتی بسیار نادر
میباشند.
درست مثل هر واکسن
دیگری ،ممکن است پس
از تزریق واکسن کرونا،
بدن واکنش نشان داده و
یا عوارض جانبی نظیر تب،
خستگی و یا سردردی
بروز کنند.

امنیت و بیخطر
بودن واکسن به
صورت مرتب کنترل و
ارزیابی میشود.

چطور میتوانم نوبت
واکسن دریافت کنم؟
در حال حاضر برای دریافت نوبت واکسن
در تورینگن دو راه وجود دارد.
 .۱واکسیناسیون در یک مرکز واکسیناسیون
„”Impfzentrum
نوبت اینترنتیwww.impfen-thueringen.de :
نوبت تلفنی۰۳۶۴۳۴۹۵۰۴۹۰ :
نوبتگیری تلفنی به زبان آلمانی انجام میپذیرد.
العات
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کارتشناسایی،
لطفا برای واکسیناسیون،
مدرک اقامت خود را به همراه
گذرنامه و یا
کارت یا دفترچه
همچنین
ن
داشته باشید .لطفا
واکسیناسیون خود (در صورت وجود) را نیز به
همراه داشته باشید.

 .۲واکسیناسیون نزد پزشک خانواده
العات
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مهم

در حال حاضر به صورت مرحلهای پزشکان خانواده نیز
امکان ارائه خدمات واکسن کرونا را پیدا میکنند.
در این مورد با پزشک خانواده خود صحبت کنید.

کسانی که در مراکز اسکان عمومی زندگی
میکنند میتوانند ،عالوه بر این ،اطالعات الزم
در مورد امکان واکسینهشدن را از مدیریت مرکز
اسکان خود حاصل نمایند.

سایر اطالعات در خصوص واکسیناسیون
منابع اطالعات:
اطالعات منتشر شده در وبسایت وزارتخانه
بهداشت ایالت تورینگن ،اغلب به زبان آلمانی،
به طور مرتب به روز میشوند.

در اپلیکیشن „ ”aidminutes.rescueوزارت فدرال
بهداشت اطالعات مربوطه به واکسیناسیون را به  ۴۰زبان
به صورت رایگان و برای دانلود با سیستمهای اندروید و
آی او اس در اختیار همگان قرار دادهاست.

www.tmasgff.de/covid-19/impfen

سایر اطالعات ترجمه شده را در وبسایت
مسئول فدرال انتگراسیون در لینک زیر مییابید:

www.integrationsbeauftragte.de/
ib-de/staatsministerin/corona

اطالعات الزم را از داروخانه و یا مطب
پزشک خود کسب نمایید.
به ما کمک کنید و به افراد مسن ،کسانی که
به کمک نیاز دارند و یا کسانی که با تکنیک
سروکاری ندارند ،اطالعرسانی کنید.

Eine gemeinsame Informationskampagne der
Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge und des
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

