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اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ وﯾﺗﻣوﻧد درﺑﺎره واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐروﻧﺎ

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد؟

از ﺗﺎرﯾﺦ  ۷ژوﺋن  ،۲۰۲۱ھﻣﮫ اﻓراد ﺑﺎﻻی دوازده ﺳﺎل ﮐﮫ در آﻟﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر
دوازده ﺳﺎل ﻧﯾز ﺑﮫ زودی ﻗرار اﺳت واﮐﺳن اراﺋﮫ ﺷود.

ﭼرا ﺑﺎﯾد واﮐﺳن ﮐروﻧﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
•
•
•

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺧود ،ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن و ھﻣﮫ اﻓراد دﯾﮕر را در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧﯾد.
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾد زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﺑﺗواﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑرﮔردد  -ﻣﺛل زﻣﺎن ﭘﯾش از ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫﮔﯾر.
اﻓراد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده دارای ﻣزاﯾﺎی زﯾر ھﺳﺗﻧد :آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد و ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺳﻔر ﮐﻧﻧد.

آﯾﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧطرﻧﺎک اﺳت؟

ﻣواد واﮐﺳن ،از ﻧظر ﺳﺎزﮔﺎری ،اﯾﻣﻧﯽ و ﻣوﺛر ﺑودن ﮐﻧﺗرل ﺷدهاﻧد .اﮔر ﺗردﯾدی دارﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ درﯾﺎﻓت واﮐﺳن اﺟﺑﺎری اﺳت؟

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﺧﺗﯾﺎری اﺳت .وﻟﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ وﯾﺗﻣوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد واﮐﺳن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘرداﺧت ﮐﻧم؟

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون راﯾﮕﺎن اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن زﺑﺎن را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد:

اﮔر ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره راﯾﮕﺎن  ۰۸۰۰ ۰۰۰۸۳۷ﺑﺎ وزارت ﻓدرال ﺑﮭداﺷت آﻟﻣﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻋرﺑﯽ ،ﺗرﮐﯽ
و روﺳﯽ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐروﻧﺎ ﻧﺎمﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧم؟
ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﭼﻧد ﮔزﯾﻧﮫ وﺟود دارد :ﻣﯽﺗواﻧﯾد ...
•

… ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و درﺑﺎره اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺑﭘرﺳﯾد .در اﯾن ﺻورت ،اﮔر واﮐﺳن ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد
ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﻣطب ﭘزﺷﮏ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوﯾد.

•

… از ﺑﺧش ﻣﺷﺎوره ﻣﮭﺎﺟرت  AWOﻧﺎﺣﯾﮫ وﯾﺗﻣوﻧد ﺑﭘرﺳﯾد
) ،Friedenstraße 16, Wittmundﺗﻠﻔن ۰۴۴۶۲ ۶۶۳۴ :اطﻼﻋﺎت(www.fh-wtm.de :

•

… ﺑﺎ ﺧط وﯾژه اﯾﺎﻟت ﻧﯾدرزاﮐﺳن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن .۰۸۰۰ ۹۹۸۸۶۶۵ :ﺷﺎﯾد ﻣﺟﺑور ﺷوﯾد ﭼﻧد ﺑﺎر اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣوﻓﻖ ﺷوﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﻓرادی زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧود را ﻣﯽدھﯾد و در ﻟﯾﺳت اﻧﺗظﺎر
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن ﻣﻧﺎﺳب ﻣوﺟود ﺑود ،ﯾﮏ وﻗت در ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اِ ِﺳن درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد.

•

… در ﭘﺎﯾﮕﺎه واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﯾﺎﻟت ﻧﯾدرزاﮐﺳن ﻧﺎمﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﻧﺷﺎﻧﯽ وﺑﺳﺎﯾت آنwww.impfportal- :
niedersachsen.de.اطﻼﻋﺎت ﺧود را در آﻧﺟﺎ وارد ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺎم
را در آن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﯾﮏ وﻗت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺧود را در ﻟﯾﺳت اﻧﺗظﺎر ﻗرار دھﯾد .از طرﯾﻖ
ﭘﺳت ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ،ﯾﮏ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن ﻣﻧﺎﺳب ﻣوﺟود ﺑود ،ﯾﮏ وﻗت در ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اِ ِﺳن
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد.

ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐﺟﺎ اﺳت؟
ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻧﺎﺣﯾﮫ وﯾﺗﻣوﻧد در ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺟواﻧﺎن در اِ ِﺳن ﺑرﭘﺎ ﺷده اﺳت .اﮔر از طرﯾﻖ ﺧط وﯾژه ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﯾﺎﻟت
ﻧﯾدرزاﮐﺳن ﻧﺎمﻧوﯾﺳﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،در اﯾن ﻣﺣل واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺧواھﯾد ﺷد .ﻧﺷﺎﻧﯽ:
DJH Jugendherberge Esens-Bensersiel
Grashauser Flage ۲
۲۶۴۲۷Esens

از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد! ﺧودﺗﺎن را در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾد!

