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پس از واکسیناسیونتان چه
اقداماتی باید انجام دهید؟

به رعایت مقررات برای مقابله با کرونا ادامه دهید.
شام هنوز میتوانید ویروس را به دیگران انتقال دهید.

1,5 m

به اندازه کافی فاصله
را رعایت کنید

ماسک بزنید

دستهایتان را
ضدعفونی کنید

آیا هنوز سواالتی دارید؟
www.stad.gent/vaccinatie

Vaccinatielijn Stad Gent
09 210 10 44

از دوشنبه تا شنبه از ساعت  8تا

برای اطالعات بیشرت در مورد واکسیناسیون کووید  19به وبسایت
 LAATJEVACCINEREN.BEمراجعه کنید
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آیا چند روز پس از تزریق واکسن احساس ناراحتی میکنید؟
این طبیعی است.
ZZ Z

آیا بازویتان درد میکند ،پوست آن ملتهب یا متورم شده است؟
آیا غدد واقع در ناحیه گردن شام ،زیر بغل شام ...،متورم شدهاند ؟
آیا رسدرد ،درد ماهیچه ،تب ،درد مفاصل (زانوها ،انگشتان )...،دارید؟
آیا احساس خستگی میکنید یا حالت تهوع دارید؟

به شام برای مقابله با کرونا
واکسن تزریق میشود .اکنون
چه کاری باید انجام دهید؟
به اتاق انتظار بروید .در آنجا  ١٥دقیقه
منتظر مبانید.
آیا به واکسن حساسیت نشان میدهید؟ در
این صورت ما میتوانیم بالفاصله
به شام کمک کنیم.
پس از  ١٥دقیقه میتوانید به خانه برگردید.
از کارت واکسیناسیونتان بخوبی نگهداری
کنید .بر روی کارت اطالعات مربوط به
واکسن شام قید شده است.

یک یا دو تزریق؟
زمانی که شام وقت مالقات میگرفتید،
متوجه شدید که به یک یا دو نوبت
واکسیناسیون نیاز دارید
آیا شام واکسنی دریافت کردید که
یک تزریق برای آن کافی است؟ در این
صورت دیگر الزم نیست اقدامی
انجام دهید.
آیا نیاز به تزریق دوم دارید؟ در زمان
گرفنت اولین وقت مالقات ،برای شام
وقت مالقات دومی هم تعیین شده
است .شام برای هر دو وقت مالقات
یک تاییدیه دریافت کردید.

این عوارض اغلب پیش میآیند .آنها پس از چند روز رفع میشوند.
شام میتوانید از پاراستامول استفاده کنید.

آیا در خانه به واکسن حساسیت نشان میدهید؟
آیا در رسارس بدن شام جوش و یا دانههایقرمز ظاهر میشوند؟ در این صورت با
پزشک عمومیتان متاس بگیرید.
آیا عوارض جانبی شام قطع منیشوند یا دچار مشکالت دیگری میشوید؟ در این صورت با
پزشک عمومیتان متاس بگیرید.

اگر تعدادی کافی از ساکنان خنت خودشان را
واکسینه کنند ،در این صورت امکان کاهش دادن
محدودیتهای مربوط به کرونا وجود دارد.

