
راهنمای سریع واکسن ویروس کرونا برای 
بزرگساالن

اطالعات مختصر از موسسه بهداشت عمومی نروژ درباره واکسن کووید-19 )بیماری ویروس کرونا( 

درباره واکسیناسیون ویروس کرونا

درباره واکسیناسیون
واکسن ها با فاصله چند هفته تزریق می شوند.

اگر تردید دارید که کدامیک برای شما مناسب است، از کارکنان 
مراقبت بهداشتی سوال کنید.

اگر آلرژی دارید، دارو مصرف می کنید، بیمار هستید، یا به کووید-19 
مبتال شده اید، اطالع دهید.

این واکسن به قسمت باالی بازوی شما تزریق می شود.

این واکسن از افراد در مقابل نوع شدید کووید-19 محافظت می کند.

تمام بزرگساالن باید واکسن ویروس کرونا را دریافت کنند.
 

این واکسن رایگان است.

این واکسن چقدر مؤثر است؟

اکثر افراد 3 هفته بعد از تزریق دوز اول در مقابل نوع شدید 
کووید-19 به خوبی محافظت می شوند.

با تزریق دوزهای بیشتر، مصونیت شما بیشتر و طوالنی تر خواهد بود.

ممکن است مبتال شوید، اما دوره بیماری شما خفیف تر خواهد بود.

حتی بعد از تزریق واکسن توصیه های کنترل بیماری را رعایت کنید.

 FEBRUAR 2022, FARSI



اگر می خواهید اطالعات بیشتری درباره واکسن ویروس کرونا کسب کنید، به وبسایت موسسه بهداشت 
https://www.fhi.no/cvp :عمومی نروژ مراجعه نمایید

واکسن به بدن یاد می دهد که ویروس کرونا را تشخیص دهد و در 
مقابل آن از خود دفاع کند.

واکسن به سرعت از بدن خارج می شود.

اما بدن نحوه دفاع از خود در مقابل ویروس را به خاطر می سپارد.

این واکسن چگونه کار می کند؟

عوارض جانبی
عوارض جانبی متداول عبارتست از:

• درد در محل تزریق
• خستگی
• سردرد
• بدن درد

• تب یا لرز

این عوارض جانبی آزاردهنده هستند، اما بعد از چند روز از بین 
می روند.

عوارض جانبی غیرمتداول
عوارض جانبی جدی بسیار نادر هستند.

عوارض جانبی نادر از قبیل واکنش های آلرژیک و التهاب قلب در 
صورت بروز قابل درمان هستند.

ما هر گونه عوارض جانبی غیرمنتظره را با دقت بررسی می کنیم.

در صورت بروز عالئم غیرعادی، شدید یا طوالنی مدت بعد از 
واکسیناسیون، با پزشک، پرستار بهداشت عمومی یا سایر متخصصین 

مراقبت بهداشتی تماس بگیرید.


