سوال ها و جواب ها در مورد واکسیناسیون کووید :

برای انکه باالی پاندمی کووید غالب اییم و به زندگی روزمره معمول برگردیم ،بر ماست تا یکدیگر
را کمک نماییم و از واکسیناسیون رایگان کووید استفاده بعمل آوریم!
درین بروشور شما سوال ها و جواب های مهم و مفیدی را در رابطه به واکسیناسیون کووید بدست
میآورید .

ایا واکسیناسیون کووید  ۱۹سبب تاثیرات جانبی میگردد؟
بلی ،باید بین عکس العمل (واکنش) واکسین و تاثیرات جانبی واکسین فرق گذاشت.
عکس العمل ها (واکنش ها) در وجود ظاهر میگردند و یا به عباره دیگر ظهور میکنند و علت این
عکس العمل ها در حقیقت نمایانگر و نشان دهنده مقاومت بدن در برابر واکسین میباشد و اما این نوع
عکس العمل ها خطرناک نیستند  .تاثیرات جانبی واکسیناسیون میتوانند سبب کسالت بدن ،سردردی،
تب خفیف و احساس عمومی آنفلوانزا شوند

البته باید متوجه بود که چنین حاالت به ندرت به وقوع می پیوندند.

ایا اجازه دارم از واکسیناسیون کووید  ۱۹استفاده نمایم ،با وجودیکه من آلرژی ( حساسیت) دارم؟

اشخاصیکه آلرژی ( حساسیت) شناخته شده و معمول و مکرر چون الرژی در مقابل شکوفه گل ها و
یا گرد و غبار دارند ،اجازه دارند تا از واکسیناسیون کووید  ۱۹استفاده نموده و آنرا تزریق نمایند.
البته در حاالتیکه آلرژی شدید باشد  ،الزم است تا با دوکتور خانگی در زمینه مشوره صورت گیرد.

ایا واکسین زمانیکه اجازه استفاده و تزریق به اشخاص را بدست میآورد ،بازهم این واکسین مورد
مطالعه  ،بررسی و تحقیق قرار میگیرد؟
اجازه تزریق و استفاده واکسین معین در اتریش از جانب شورای اروپا دقیقا و شدیدا مورد مطالعه،
بررسی و تحقیق قرار میگیرد.
چطور میتوان مطمئن بود که بعد از یک دوره کوتاه ازمایشی ،واکسیناسیون تاثیرات دراز مدت
جانبی ندارند ؟

انسان نمیتواند اطمینان داشته باشد و ادعا نماید که واکسیناسیون تاثیرات جانبی دراز مدت ندارند .باید
گفت که این موضوع در مورد ادویه های دیگری که اجازه استفاده بدست آورده اند ،نیز صدق
مینماید.

برای انکه در مورد تاثیرات دراز مدت واکسین مورد نظر معلومات دقیق بدست آورد ،مقامات صحی
و بهداشتی مسوول این موضوع را به دقت مطالعه نموده و مورد بررسی و تحقیق قرار میدهند.

آیا افرادی که قبال به عفونت سارس کووید ۲
مبتال بودند ،واکسیناسیون شوند؟
افرادی که قبال به عفونت سارس کووید  ۲مبتال شده اند ،باید قبل از واکسیناسیون با دوکتور خانکی
شان مشورت نمایند.
کدام مرجع تصمیم اتخاذ مینماید که چه کسی در کدام وقت واکسیناسیون شود؟

بصورت عموم همه ی افراد ساکن در اتریش باید در مقابل کووید  ۱۹واکسیناسیون شوند.
به علت مشکل در بدست آوردن واکسین ،دولت فدرال اتریش یک پالن و برنامه زمانی برای تزریق
واکسین به اشخاص مورد نظر را طرح ریزی و برنامه ریزی نموده است .بدین معنی که افراد
باید در کدام زمان واکسین شوند .باید یادآور شد که در مرحله اول افرادی که قبال بیماری داشته اند و
همچنان افراد مسن که در ردیف افراد خطرناک ردیف بندی شده اند واکسیناسیون میشوند .به همین
ترتیب افرادی که به شکل منظم با اشخاصیکه در ردیف و گروپ افراد خطرناک قلمداد شده اند و با
انها در تماس متداوم قرار دارند،مثال پرستاران ،واکسیناسیون میشوند.

کدام مرجع مسوولیت و جوابدهی افراد و اشخاصی را که در نتیجه واکسیناسیون کووید  ۱۹متضرر
میگردند ،به عهده میگیرد؟

به اساس قانون معتبر واکسیناسیون ،دولت اتریش آسیب ها و ضرر های عایده واکسین های که اجازه
تزریق یافته اند ،به عهده میگیرد و در صورت لزوم به اسیب های واراده جبران خساره مینماید.

ایا من بعد از تزریق واکسیناسیون  ۱۹دوباره به این مرض مبتال شده میتوانم؟

نخیر ،به اطمینان جواب نخیر است .واکسین کووید  ۱۹دارای هیچ نوع ماده مکروبی و عفونی نمی
باشد.

دوام تاثیر واکسیناسیون چقدر میباشد؟

ما میدانیم اشخاصی که واکسین شده اند ،بعد از  ۹۰روز مقاومت وجود شان به اندازه ی قابل
مالحظهای قابل تشخیص میباشد .به عباره دیگر ،وجود شان هنوز هم در برابر عفونت کووید ۱۹
مقاومت دارد.

