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معلومات

راجع به واکسیناسیون کرونا

نسخه 2.0

واکسیناسیون تقویتی

آیا سئوال دارید؟ 

Q 116 117 :منرب تیلفون

Q www.zusammengegencorona.de

Q www.rki.de

Q www.dranbleiben-bw.de

سایر معلومات به روز 

 همچنین قابل دسرتسِی شام تحت آدرس وبسایت ذیل می باشند: 
www.alb-donau-kreis.de 

صحت مند مبانید.

ممنون از همیارِی شام.

Q  به توصیه کمیته دامئی واکسیناسیون متام اشخاص دارای 18 سال سن یا
باالتر باید واکسین RNA پیام رسان را دریافت دارند.

Q  برای واجد رشایط بودن برای این واکسین باید حداقل شش ماه قبل دوز
دوم واکسین خود را دریافت کرده باشید.

Q :گروه های ذیل دارای اولویت برای دریافت واکسین تقویتی می باشند

S ،اشخاص دارای 70 سال سن یا باالتر

S  اشخاصی که در خانه های مراقبت، مراکز ادغام اجتامعی و دیگر
مراکز مخصوص اشخاص در خطر زندگی می منایند، یا اشخاصی که در 

این چنین مراکزی شخصی از آن ها مراقبت می مناید و همچنین

S .اشخاص دارای سیستم ایمنی ضعیف

Q لطفاً هنگامی که برای دریافت واکسین تقویتی خود 
می آیید سند دریافت دوز اول و دوم واکسین خود و همچنین کارت 

شناسایی کت خود داشته باشید.

DARI

بخش جوانان و امور اجتامعی

خدمات تخصصی پناهندگان، ادغام، کمک های دولتی



همشهریان عزیز،

در این دفرتچه معلومات مهمی را در مورد واکسیناسیون کرونا دریافت می دارید.

واکسیناسیون امن ترین راه برای حفاظت در برابر ویروس کرونا می باشد. 

واکسیناسیون می تواند پروسه سخت ناجوری را مانع گردد. 

 بدینوسیله خود، خانواده و برای مثال همچنین کهنساالن و 

انسان های ناجور را محافظت می منایید. 

برای حفاظت در برابر کرونا، واکسیناسیون یکی از راحت ترین و مؤثرترین 

اقدامات است.

 هر فرد واکسینه شده، در برداشنت باری از دوش سیستم صحت 

– برای مثال شفاخانه های ما – یاری می رساند. 

و همگی ما امیدواریم تا بتوانیم گام به گام مجدد به حالت عادی بازگردیم. 

مهم در این بین، یک حفاظت دامئی در برابر ویروس کرونا می باشد.

 این مسئله در صورتی که بسیاری از انسان ها در برابر کرونا 

واکسینه شوند، حاصل می گردد.

لذا خواهشاً واکسینه شوید!

اومل، 19 نومرب 2021

معلومات مهم

چه کسی اجازه واکسینه شدن دارد:

Q  متام اشخاص دارای 12 سال )STIKO( به توصیه کمیته دامئی واکسیناسیون
سن یا باالتر باید واکسینه شوند مگر آنکه دالیل طبی برای واکسینه نشدن 

وجود داشته باشند.

کجا می توانم واکسینه شوم؟

Q در مطب  داکرت عمومی/مرکز صحت

Q در کلینیک های صحت خصوصی

Q در مرکز طبی محل کار خود

Q در یک کلینیک واکسیناسیون محلی بدون وقت قبلی

هزینه ی واکسیناسیون را چه کسی تادیه می مناید؟

Q .واکسیناسیون بالعوض می باشد

چه مدارکی را باید در وقت واکسیناسیون کَِت خود داشته باشم ؟

Q )سند واکسیناسیون خود )در صورت وجود

Q .کارت بیمه/برگه معلومات برای ارائه به پزشک

Q  ،کارت شناسایی )مجوز اقامت، مجوز حضور موقتی/مجوز حضور استثنایی 
پاسپورت و غیره(

واکسیناسیون

Q  مطابق با آخرین یافته های علمی، متامِی واکسین های 
مجاز، مؤثر و کم خطر می باشند 

Q .در اکرث واکسین ها، تزریِق ُدوِز دوم پس از چند هفته الزم می باشد

Q .افراد واکسینه شده، در مامنعت از انتشار کرونا سهیم می باشند

Q  در اکرث موارد، واکسیناسیون از شخص در برابر 
امراض ناجور محافظت می مناید.


