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واکسیناسیون فرزند شما :در مورد آن صحبت کنید.
والدین ر
محتم
ر
ن
ساکنی خنت برای مقابله با کرونا واکسینه شدهاند .برای رسیدن به این هدف تالش
بیشت از  ١٨٠٬٠٠٠نفر از
ر
بسیاری شده است ! و بزودی نوبت پرس یا دخت شماست ،چون  ١٢تا  ١٥ساله ها هم برای تزریق در مرکز
ن
ر
بیشت
کسان که  ١٢سال یا
واکسیناسیون  Flanders Expoدعوتنامه دریافت یمکنند .در هر صورت ،برای
دارند -دعوت بر اساس تاری خ تولد انجام یمشود.
هر تزریق کمک یمکند
ی
ی
ما همگ آرزوی یک زندگ نرمال را برای خود و فرزندانمان داریم .بنابراین مهم است که نوجوانان هم خودشان را
واکسینه کنند ،تا آنها ویروس را به تعداد ر
کمتی از هم سن و سالهایشان و افراد مسن تر منتقل کنند .از طریق
واکسینه شدن ،آنها خودشان ر
بهت در برابر ویروس محافظت یمشوند و بدین ترتیب کمک یمکنند که ویروس و
سویه دلتا خود را با رسعت ر
کمتی انتشار دهند.

در مورد آن صحبت کنید
کتب باشد ،یا شما یمتوانید فرزندتان را برای
فرزند شما به اجازه شما برای تزریق واکسن نیاز دارد .آن یمتواند ی
ر
رن
رفی به مرکز واکسیناسیون همرایه کنید .اما مهم تر از همه این است که پرس یا دخت شما هم خودش موافق
ر
باشد .آیا یمخواهید با او در این مورد گفتگو کنید؟ شاید خودتان هنوز سواالن داشته باشید؟ در قسمت پشت
این نامه شما یمتوانید پاسخ به چند سوال را پیدا کنید.
ن
تابستان خوشآیند و پس از آن یک سال تحصییل نرمال را آرزومندیم.
ما برای شما
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سواالت در مورد واکسیناسیون
ن
هان یمشود .فرزندتان را جدی بگتید ،به او گوش دهید و از او
واکسیناسیون موجب پیدایش سواالت و نگران ی
ر
هان هم وجود داشته باشند.
سوال کنید .به صحبت کردن ادامه دهید ،حب در صورتیکه اختالف نظر ی
اینها سواالت متداول پرسیده شده هستند:

چرا ر
بهت است که یک نوجوان خود را واکسینه کند؟
بخاطر خودش:
-

ن
نوجوانان هم یمتوانند بخاطر کرونا بیمار شوند ،در ن
عوارض که مدت زیادی
بعض از موارد با
طول خواهند کشید.
کمتی برای ابتال به ویروس دارد .بدین ترتیب احتمال ر
کیس که واکسینه یمشود ،شانس ر
کمتی
برای مبتال شدن و قرنطینه وجود دارد.
ن
نوجوانان که خود را واکسینه نکنند ،باید در اغلب موارد بوسیله یک تست ثابت کنند که مبتال
ر
به ویروس نمباشند .برای مثال برای اینکه بتوانند در یک برنامه رسکت کنند یا به مسافرت
بروند.

بخاطر افراد دیگر:
-

ر
بیشتی برای انتقال دادن ویروس به دیگران وجود دارد.
بدون واکسن احتمال
ن
نوجوانان که خود را واکسینه یمکنند بیشتر
خطر یک موج جدید هنوز وجود دارد .هر چه تعداد
باشد ،ویروس و سویههای آن امکان ر
کمتی برای انتشار خواهند داشت.

آیا واکسن ایمن است؟
در خنت  ١٢تا  ١٥سالهها واکسن فایزر دریافت یمکنند .واکسن فایزر بر روی افراد  ١٢سال به باال آزمایش و
جانب خفیف تا  ٤٨ساعت پس از تزریق ،مانند التهاب محل تزریق یا
کنتل شده است .امکان بروز عوارض ی
احساس آنفلوانزای خفیف وجود دارد .با این وجود در این مورد اطمینان صد درصد وجود ندارد .این نه تنها در
مورد واکسن کرونا  ،بلکه در مورد تمام واکسنها و داروها هم صدق یمکند.

چگونه به فرزندم برای واکسیناسیون اجازه بدهم؟
البته شما یمتوانید فرزندتان را برای ر ن
رفی به مرکز واکسیناسیون همرایه کنید .اگر این برای شما امکان پذیر
نباشد ،شما یمتوانید به پرس یا ر
دختتان یک اجازهنامه بدهید که توسط یگ از والدین یا رسپرستها امضاء شده
است .شما در پیوست یک نمونه از اجازهنامه تنظیم شده توسط دولت فالمان را پیدا یمکنید.

ر
بیشت؟
اطالعات
آیا هنوز سواالت دارید؟ به وبسایت  www.stad.gent/vaccinatieمراجعه کنید یا با خط واکسیناسیون
شهرداری خنت به شماره  ٠٩ ٢١٠ ١٠ ٤٤تماس بگتید.
اطالعات غلط بسیاری در مورد ویروس کرونا بخصوص در شبکههای اجتمایع در حال گردش یمباشد .در
وبسایت شهرداری خنت و در  www.laatjevaccineren.beیا  www.info-coronavirus.beشما یمتوانید
اطالعات قابل اعتماد بدست بیاورید .برای اطالعات متناسب با نوجوانان یمتوانید به
 www.watwat.be/vaccinیا  www.ikbendaar.beمراجعه کنید.
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ً
آیا فرزند شما کامال واکسینه شده است؟
در این صورت این نامه شامل حال شما نمشود.
این نامه به زبان های مختلف و به زبان ناشنوایان فالمان در دسترس میباشد.
آنها را در وبسایت  http://www.stad.gent/vaccinatieببینید یا این  QRکد را اسکن کنید.
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