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وروسته له واکسین څخه څه کېږي؟

د کرونا په وړاندې قوانین تعقیب کړئ
کیدای يش چې تاسو ویروس نورو ته انتقال کړئ.

1,5 m

د یو بل څخه کايف
واټن وساتئ

د خولې ماسک
وکاروئ

خپل السونه ضد
عفوين کړئ

آیا نورې پوښتنې لرئ؟

www.stad.gent/vaccinatie

د واکسین د تلیفون شمېره په ګنټ کې

09 210 10 44

دوشنبه څخه تر شنبه د سهار له  8بجو
څخه تر ماښام  19بجو پورې

د کویډ  19 -واکسین په اړه اضايف معلومات
LAATJEVACCINEREN.BE

EERSTELIJNSZONE
GENT

آیا څو ورځې وروسته له واکسین څخه تاسو په تکلیف یاستئ؟
دا عادي خربه ده.
ZZ Z

آیا تاسو درد لرئ ،آیا ستاسو پوستکي سور دی ،آیا ستاسو مټ پړسېدلی دی؟
آیا ستاسو د غاړې غړي ،تخرګ غړي  ....پړسېديل دي؟
آیا تاسو د رس درد ،د عضالتو درد ،تبه ،د مفصلونو درد (زګنونه ،ګوتې )...،لرئ؟
آیا تاسو ستړي یاست یا ستاسو زړه بد کېږي؟

تاسو د کرونا په وړاندې
واکسین ترالسه کوئ .تاسو
اوس څه باید کړئ؟
د انتظار کوټې ته الړ شئ.
هلته  15دقیقې انتظار وکړئ.
آیا تاسو د واکسین په وړاندې حساسیت
کړي؟ که چېرې داسې وي بیا موږ کوالی
شو تاسو رسه مرسته وکړو.
تاسو کوالی شئ چې وروسته له  15دقیقو
کور ته الړ شئ.
د خپل واکسني کارت ښه وساتئ .په کارت
کې ستاسو د واکسین په اړه معلومات لیکل
شوي دي.

یو یا دوه ځله تزریق؟
هغه مهال چې تاسو د مالقات لپاره وخت
وټاکه تاسو ولیدل چې تاسو  1یا  2واکسینونو
ته اړتیا لرئ.
آیا تاسو داسې یو واکسین ترالسه کړی
چې رصف یو ځل تزریق یې کفایت
کوئ؟ که چېرې داسې وي بیا الزمه نه
ده چې تاسو نور څه وکړئ.
آیا تاسو د واکسین دویم ځل تزریق
ته اړتیا لرئ؟ د ملړي (تزریق) د مالقات
د وخت د ټاکلو په مهال د دویم ځل
(تزریق) لپاره هم تاسو ته وخت ټاکل
شوي دی .د دواړو ټاکل شویو وختونو
لپاره تاسو تائید پاڼه السته راوړئ.

دا حالت ډېر مخته راځي .وروسته له څو ورځو څخه تکلیفونه ملنځه ځي.
تاسو کوالی شئ پاراسیټامول وخورئ.

آیا په کور کې تاسو ته د حساسیت غربګون پیدا شوي دی؟
آیا ستاسو په ټول ځان کې سوروايل لیدل کېږي؟ د خپل کورين ډاکټر رسه اړیکه ونیسئ.
آیا ستاسو تکلیفونه له منځه نه دي تليل یا نور تکلیفونه درته پیدا شوي دي؟ د خپل
کورين ډاکټر رسه اړیکه ونیسئ.

که چیرې په کافی اندازه د ګنټ وګړي
ځانونه واکسین کړي ،بیا د کرونا د قوانینو
شدت به لږ يش.

