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زمانیکه این نامه را دریافت میکنید قبل ازین که به مرکز
واکسناسیون بروید همرای داکت معالج خود تاس بگیرید اگر:
•شم یک حساسیت شدید نشان داده اید و یا اگر شم به کمک های عاجل بعد از واکسین نودن
و یا هر دلیل دیگر ضورت پیدا کرده اید.

• و یا از یک عفونت حاد رنج میبید.
•در جریان چهارده روز گذشته شم یک معاینه مثبت کووید را داشته اید ،اگر چه هم
علیم اش را داشته و یا نداشته باشید.
•شم حامله هستید و یا تا دو ماه دیگر میخواهید دو ماه بعد از واکسیناسیون طفل دار
شوید  .شیردادن طفل ضورتی به تعویق انداخت واکسین ندارد.

داکت معالج شم تصمیم میگرد که آیا واکسین نودن تان را به
تعویق بیندازد و یا هم پیشگیری های ویژه در نظر گرفته شود.
استمرة اسئلة طبية لتقديها ف مكان استقبال
مركز التطعيم من أجل سوابقك الصحية )الحالة الصحية( .من
أجل حمية بياناتك الشخصية ،يرجى أخذ هذه الوثيقة معك.

کووید19--
من خود را واکسین میکنم !
معلومات و سوال و جوابات
از صحت برای شهروندان

/OUIبلی /NONنخیر
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فور مهصحت

یکبار که واکسن کردیم ،چرا باید باز هم
شایط فاصله تاسی را مراعات کنیم؟
باز هم لزم است که محتاط باشیم با در نظر داشت
تام تدابیر لزم ) پوشیدن ماسک ،فاصله فزیکی ،نظافت
دستان ،تبدیل هوا نودن اطاق ها ( به چند دلیل:
• واکسین فورا همین که تطبیق گردید محافظت نیکند
• نفوس به تدریج واکسین میگردد ،همگی ما در عین
زمان واکسین نشده ایم
• ددشوار است تا واضع گردد در چه تدبیری باید واکسین
کرد ،یک عامل بدون علیم امکان آلوده نودن دیگران
را دارد.

#jemevaccine

آیا تا به حال کدام حساسیت
شدید داشته اید؟
آیا شم کووید و یا یک معاینه
مثبت کویید در چهارده روز
گذشته داشته اید؟
آیا شم تب دارید و یا هم
مریض هستید؟
آیا شم حامله هستید و یا هم
در نظر دارید حامله شوید؟
آیا شم ادویه ضد انعقاد استفاده
میکنید؟

برای معلومات مزید

سایت انتنتی ، jemevaccine.be
شمر را در زمینه معلومات تآیید شده و مسلکی
میدهد .عین حال میتوانید راه های ارتباط برای کمک
مکاله را آنجا پیدا کنید .برای هر نوع سوال ما در
شمره رایگان  ۰۰۸۰ ۵۴ ۹۱۰در خدمت شم هستیم

بسیار نادر میباشد .به همین خاطر است که ما به مدت ۵۱
دقیقه (  ۰۳دقیقه در موارد داشت گذشته حساسیت شخص)
به ارزیابی در نظر گرفته شده .
( )AFMPSهر هفته گذارش دریافت شده از عوارض جانبی
از باعث واکسن واکسین کووید ۹۱ -در بلجیم نش میکند:
www.afmps.be

آیا من مجبور هستم تا خود را
واکسین کنم؟

واکسین نودن آزاد است و اختیاری میباشد .هیچ نوع اجبار
مسلکی و یا غیره وجود ندارد.
کار مهم آگاهی رسانی و معلوماتی در حقیقت به هر شخص
اجازه را میدهد تا در زمینه تصمیم روشن اتخاذ کند .به این
دلیل هست که ما آخرین توان خود را به خرچ میدهیم تا
جواب
واضع و قناعت بخش به همه سوالت شم بدهیم.
.واکسین رایگان میباشد

واکسین های ناقل ویروس
(ادینوویروس)

این نوع واکسین ها دارای ویروس بی ضر ولی قادر به تولید
ضد هجره مشابه به ویروس کرونا میباشد و همینطور جواب
معافیت .بدین صورت ضد مرض ها میتوانند در صورت حمله
ویروس کووید ۱۹ -فعال گردند

واکسین ها در مقابل کووید۱۹ -
آیا آنها مفید هستند؟

چندین مطالعه نشان میددهد که واکسین در مقابل کووید۱۹ -
مفید است ،اگر واکسین پیامگذار ای آر ین باشد و یا عامل
وایروس.
این موثریت به اشکال  :کم شدن تعداد مصاب ،شدید نشدن
بیمری ،از بستی شدن از باعث بیمری کروناویروس میباشد.
شم میتوانید معلومات مزید را از سایت نیانده گی فدرال
ادویه جات و تولید صحت  www.afmps.beهمچنان در
مشوره کنسل عالی برای صحت دریابید

https://www.health.belgium.be/fr/conseil-superieur-de-la-sante

واکسین در مقابل کووید۱۹ -
مطمیین میباشد؟

امنیت یکی از شایط اجازه دادن واکسین در بازار است/
واکسین در مقابل کووید ۹۱ -عین موثریت را دارد که
دیگر واکسین ها دارند.

مانند دیگر واکسین ها ،کارشناسان اژانس اروپایی ادویه جات
(  ) EMAو آژانس فرانسوی زبان ادویه جات و مسولت صحی
(  ) AFMPSبطور متواتر معلومات در مورد واکسین در مقابل
کووید ۱۹ -را جمع آوری میکنند.
معلومات را راجع به واکسین ضد کووید۱۹-
عکس العمل نا خوشایند اش عادی میباشد بعد از تطبیق
یک واکسین :تب ،سدردی و خسته گی .مثل همه ای
ادویه ها ،خطر عمله حساسیتی وجود دارد ولی

خود را واکسین میکنم

عین وقت که طرز العمل واکسیناسیون در پیشفت است ،
امروز واکسین به شهروندان پیشنهاد میشود.
هدف این است تا  ۰۷فیصد از نفوس واکسین شوند تا
یکمعافیت جمعی تضمین گردد.
واکسین نودن آزاد است و اختیاری میباشد .تصمیم واکسین
نودن تان در بر گیرنده یک عمل قوی به نفع نفوس و صحت
عامه میباشد
شم در عقب این نامه یک فورمه صحی را دریافت میکنید که
قبل از رفت برای واکسین آنرا پر کنید و در صورت لزم از داکت
معالج خود کمک بگیرید . .این فورمه را در روز واکسین نودن
خود با خود بیارید.

واکسین های موجود دربلجیم

بلجیم در مراحل مختلف کامپاین واکسیناسیون انواع مختطلف واکسین را دریافت میکند.
واکسین فایزر|بیوتیک ،مودرنا و کییورواک واکسین ها پیامگذار آ ایر این هستند .واکسین
های استازنیکا و جانسن ( جونسن و جون سن) واکسین ناقل ویروس هستند.

واکسن های ای آر این ()NRAm
پیامی

این واکسین ها دارای ماده اپولی ای آر این است دارای
معلومات میباشد تا وجود ما را مجبور به تولید ضد مرض بشکل
گذرا میسازد ضد هجره یک نوع جواب سیستم دفاعی بدن را
تشویق کرده و ضد مرض را تولید میکند که ویروس را محار
میکند. .

