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کروناویروس برای بزرگساالن

معلومات مختصر درباره واکسین کروناویروس )مریضی کووید-19( که از جانب “اداره صحت عامه ناروی” ارائه می شود

درباره واکسین کروناویروس

درباره تطبیق واکسین
واکسین ها در چند نوبت در فاصله چند هفته از یکدیگر تطبیق می 

شوند.

اگر نمی دانید کدام واکسین را باید تطبیق کنید، این موضوع را از 
یکی از کارمندان صحی بپرسید.

اگر الرژی دارید، دوا مصرف می کنید، مریض هستید، یا قبالً به 
کووید-19 مبتال شده اید، این موضوع را بگویید.

واکسین، به شکل پیچکاری است و در بازو زرق می شود.

این واکسین از ابتالی شدید به مرض کووید-19 جلوگیری می کند.

تمام اشخاص بزرگسال باید این واکسین را تطبیق کنند.
 

این واکسین رایگان است.

تآثیر مثبت واکسین چقدر است؟
بیشتر اشخاص 3 هفته بعد از دوز اول به بهترین حالت حفاظتی علیه 

کووید-19 شدید می رسند.

با تطبیق دوزهای بعدی، بدن شما بهتر و طوالنی تر تحت حفاظت 
قرار خواهد گرفت.

ممکن است به کووید-19 مبتال شوید، اما شدت آن کم خواهد بود.

حتی اگر واکسین را تطبیق کرده اید، توصیه های مربوط به وقایه از 
مرض را مراعات کنید.
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اگر معلومات بیشتر درباره واکسین کروناویروس می خواهید، به وبسایت “انستیتوت صحت عامه ناروی” 
https://www.fhi.no/cvp :مراجعه کنید

واکسین به بدن یاد می دهد که کروناویروس را تشخیص بدهد و از 
خود در برابر این ویروس دفاع کند.

واکسین فورا از بدن خارج می شود

 اما بدن به خاطر می سپارد که چطور از خود علیه ویروس 
دفاع کند.

واکسین چطور عمل می کند؟

عوارض جانبی
عوارض جانبی رایج عبارتند از:

• احساس درد در قسمت زرق واکسین
• ماندگی
• سردرد

• جان درد
• تب یا لرزه

این عوارض جانبی، خوشایند نیستند، اما بعد از چند روز برطرف می 
شوند.

عوارض جانبی که کمتر پیش می آیند
عوارض جانبی شدید بسیار به ندرت پیش می آید.

عوارض جانبی که کمتر رایج است، مثل واکنش های الرژیک و 
التهاب قبلی، اگر پیش بیاید، قابل تداوی است.

ما عوارض جانبی را در اشخاص به شکل دقیق تحت نظر داریم تا 
هرنوع عوارض جانبی غیرمنتظره را شناسایی کنیم.

اگر بعد از تطبیق واکسین دچار عوارض غیرعادی، شدید یا طوالنی 
گشتید، با یک داکتر، نرس صحت عامه، یا یک متخصص دیگر 

مراقبت های صحی تماس بگیرید.


