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پرسش و پاسخ
واکسیناسیون کرونا چیست؟

چه کسانی می توانند واکسینه شوند؟

واکسیناسیون کمک می کند ،افراد کمتری به ویروس
کرونا مبتال شوند و افراد کمتری مجبور به مراجعه به
بیمارستان شوند .با زدن واکسن ،بدن در برابر ویروس
محافظت پیدا می کند و در صورت آلوده شدن بدن به
ویروس کرونا ،می تواند با آن مقابله کند.

همه افراد  16ساله یا بیشتر می توانند واکسینه شوند.
کودکان و نوجوانان از  12سالگی به باال نیز می
توانند با رضایت والدینشان واکسینه شوند.

واکسیناسیون چقدر ایمن و مطمئن است؟
ایمنی واکسیناسیون بسیار مهم است .به همین دلیل
است که قبل از تایید واکسن ،قوانین و آزمایش ها
شدیدی وجود دارد .بنا براین همه واکسن های تایید
شده کرونا بی خطر هستند.

آیا باید واکسن بزنم؟
واکسیناسیون داوطلبانه است .هیچ کس مجبور
به زدن واکسن نیست .همه آزادند که تصمیم
بگیرند که آیا واکسیناسیون را می خواهند یا نه.

آیا واکسیناسیون نازا می کند؟
در آزمایشهای انجامشده ،شواهدی مبنی بر تأثیر
واکسیناسیون کرونا بر باروری زنان یا مردان
وجود نداشته است.

چرا باید واکسن
بزنم؟
زدن واکسن از ابتال
به ویروس ـ کرونا
محافظت می کند.
اگر با این هم مبتال
شوید ،سیر بیماری
چندان بد نیست .با
این حال بستری شدن
در بیمارستان بعیدتر
است.
شما با واکسینه شدن
از خود و دیگران
محافظت می کنید!

بدون تلقیح
از هر  1000نفر واکسینه
نفر آن به کووید-19
نشدهِ 20 ،
مبتال می شوند.

آیا واکسیناسیون هزینه دارد؟
خیر .واکسیناسیون برای همه رایگان است .بیمه
درمانی نیز پیش نیاز این امر نیست.

کجا می توانم واکسن بزنم؟
واکسینه شده
از  1000نفر واکسینه شده
نفر آن به کووید-19
فقط ِ 2
مبتال می شوند.

نزد پزشک خانوادگی یا پزشک اطفال.

برای واکسیناسیون به چه چیزی نیاز
دارم؟
کارت شناسایی عکس دار (کارت شناسایی،
پاسپورت ،eAT ،اجازه اقامت ،دوولدونگ
یا مشابه اینها) مورد نیاز است .اگر گواهی
واکسیناسیون یا کارت بیمه سالمت دارید ،باید آن
را به همراه داشته باشید.

