
تذکرات در مورد واکسین محافظتی در برابر ویروس کرونا

 چرا واکسین محافظتی در برابر ویروس کرونا مهم است؟

با واکسین محافظتی در برابر ویروس کرونا نه تنها از سالمت خود، بلکه از اطرافیان نیز محافظت میشود. 

(COVID-19) ۱۹افراد واکسین شده در معرض خطر کمتر ابتال به ویروس کووید  قرار دارند. بر عالوه  

کمک می کند. واکسین برای پایان همه گیری ویروس کرونا که در سراسر جهان بیداد می کند،   

 چه کسی می تواند واکسین شود؟

 .افرادی که محل زندگی و یا اقامتگاه معمول خود را در آلمان دارند، می توانند واکسین شوند

 .بیمه صحی الزامی نیست

 .واکسین کرونا داوطلبانه و رایگان است

 برای واکسین به چه مدارک نیاز دارم؟

شناسایی معتبر)به عنوان مثال شناسنامه( و در صورت امکان به کارت واکسین نیاز داریدبه منظور دریافت واکسین به یک سند  . 

 چگونه و از کجا می توانم در برابر ویروس کرونا واکسین شوم؟

 :چندین روش برای واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا وجود دارد

 . با مشورت داکتر عمومی داخله و یا داکتر متخصص خود می توانید در معاینه خانه ها وقت برای واکسین کردن دریافت کنید. 

 . شما از داکتران و مراکز صحی شخصی همچنان می توانید، وقت برای دریافت واکسین دریافت کنید.

همچنین دریافت واکسین در مراکز ثابت واکسین در سراسر کشور انجام می شود. برای این کار می توانید به صورت آنالین در . 
وقت برای واکسین دریافت کنید.  sh.de-www.impfenصفحه انترنت 

که میخواهند خود را واکسین کنند.  ۰۲/۱۲/۲۰۲۱ب. تمام اشخاص از تاریخ 

ب سایت نامبرده  ثبت نام کنید و در صورت بودن امکانات اتومات از یها گرفته شده باشد، می توانید در ود. اگر تمام وقت 
کت واکسین نیز نیاز دارید که از یطریق ایمیل یک قرار مالقات دریافت کنید. برای واکسین در مرکز دریافت واکسین، به ت

 طریق ایمیل دریافت می کنید.   

وقت داشتن / مناطق، کمپاین های واکسیناسیون توسط تیم های سیار برگزار می شود که می توانید بدون  . در برخی از شهرها۵
 sh.de-www.impfen ر                  قبلی به آنها مراجعه کنید. همچنین می توانید لیست از کمپاین های برنامه ریزی شده را د

 .بیابید

توان در همه جا دریافت کنید.  واکسین اول، دوم و تقویت کننده را می

ماه باشد. اگر با واکسن  ۶: در مورد واکسین تقویتی، فاصله بین واکسین دوم و تاریخ واکسین تقویتی معموالً باید حداقل نکته مهم
روز از تاریخ تزریق فاصله داشته  ۲۸واکسین شده اید، باید حداقل  (Johnson&Johnson)یکبار مصرف جانسون جانسون 

 .باشد



 
 
 
 
 

 
 

 در صورت داشتن سوال در مورد واکسین، با چه کسی می توان تماس گرفت؟
 خود به تماس شوید.   عمومی داخله )داکتر خانه گی( لطفاً در صورت داشتن سوال صحی با داکتر

 

ترنت  ینر صفحه اعالوه بر این، اطالعات مربوط به واکسین محافظتی در برابر ویروس کرونا را می توان به زبانهای مختلف د
 وزارت صحت دریافت نمود:

www.zusammengegencorona.de/en/  

 

شما نیز می توانید اطالعات مربوط به واکسین به زبانهای انگلیسی، ترکی، روسی و عربی را از طریق شماره تیلفون از سراسر 
 .دریافت کنید ۰۸۰۰۰۰۰۰۸۳۷آلمان و رایگان 

 

http://www.zusammengegencorona.de/en/

