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امری بسیارمّهم درفرونشاندن همه گیری ویروس  ازخود ونزدیکانت مواظبت بکن. پذیرش تزریق واکسن کرونا 
نزدیکانتان حفاظت به عمل می آورد. ازاینکه به مصلحت خود  و  خود سالمتی ازکرونا میباشد. واکسن کرونا 

 ونزدیکانت می اندیشی متشّکریم. 
 

 واکسن کرونا ازطریق آدرسهای اینترنتی زیراقدام بکنید: بمنظوراعالم آمادگی برای دریافت 
otanrokotteen.turku.fi 
jagtarvaccinet.turku.fi 

myvaccine.turku.fi 
 

اختصاصی برای واکسن کرونا تماّس بگیرید | این شماره تلفن  ۰۲ ۲۶۶ ۰۱۵۹ :تلفنه برای اینکارمیتوانید همچنین با شمار
 بعدازظهردرخدمت شما میباشد.  ۱۴الیصبح  ۸تهای عروزهای دوشنبه تا جمعه بین سا

 
 اقدام بکنید: میتوانید turku.fi/eterveyspalvelutهمچنین ازطریق آدرس اینترنتی 

 اینترنتی درمانی   -خدمات بهداشتیازطریق مرکزوقت برای واکسیناسیون الکترونیک رزرو
واکسن ارایه داده میشوند متعلّق به گروه های سنّی ای هستند که درآن مقطع درنوبت  دریافت برای ازاین طریق  وقتهایی که 

   واکسیناسیون میباشند. 
 

 اّطالعات بیشتردرمورد واکسیناسیون: 
turku.fi/koronarokotus | turku.fi/sv/coronavaccinationer | turku.fi/en/coronavirusvaccinations 

 
 

شهرداری تورکو درآدرس: ویدیوهای مرتبط با موضوع درحساب کاربری یوتیوب    
 

https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki/   
  

به زبان فارسی  : https://youtu.be/pZo_cIabs6s 
 
 
  

 

                                                                                                                                                                        

برایت مهّم است.دیگران خود وسالمتی نشان بده که    

 

 واکسن بزن. 
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 سؤاالتی که اغلب درباره واکسن کرونا پرسیده میشوند: 

  

 

 

 

 
 

 میباشند؟ آیا واکسنهای کرونا امن وبدون خطر 
 

درحال  .به تبع طی نمودن مراحل متعّدد وبسیاردقیق تحقیقاتی، واکسنهای ویروس کرونا امن وبدون خطرارزیابی شده اند
 تاثیرگذاربوده باشد.  تولیدمثلحاضرنشانه هایی وجود ندارند که براساس آنها واکسن کرونا به استعداد ونیروی 

 
 چه چیزی میتواند مانع زدن واکسن بشود؟ 

  
ا اگرچنانکه کسی به تبع زدن واکسن کرون . میباشد اینکه نتوان به کسی واکسن کرونا تزریق کرد امری بشّدت نادروکمیاب 

واکنشهای آلرژیک شدید وبالفاصله ای ازخود نشان بدهد، آن واکسن ویا واکسنهای دیگری که دارای اجزای تشکیل دهنده ای 
 همانند واکسن تزریق شده میباشند دیگرباربه شخص مذکور تزریق نخواهند شد. مشابه و 

 
 دارد یا نه؟ اگرچنانکه کسی کرونا گرفته باشد احتیاجی به تزریق واکسن مربوطه 

 
ازایمنی درمقابل  ،ماه پس ازبهبودی ۶شخصی که به این بیماری دچارشده است برای مّدت  ،براساس اّطالعات موجود کنونی 

بنابراین توصیه میشود که چنین شخصی پس ازسپری شدن  حّداقل نیمسال ازبیماریش برای   این بیماری برخوردارخواهد بود. 
 دریافت واکسن مراجعه بکند.

 
 رصورتیکه شخصی به بیماری مشّخصی مبتال میباشد میتواند اقدام به تزریق واکسن کرونا بکند یا نه؟ د
 

واکسن کرونا   دریافت بطورنرمال به علی العموم  دمیتوانحتّی درصورتیکه فردی به بیماری مشّخصی مبتال باشد، این شخص 
. اگرچنانکه قراراست شما بزودی بخاطر معالجۂ بیماری جّدی ای، مانند سرطان، تحت درمان دارویی قراربگیرید دناقدام ک

میتوانید با دکترمعالج خودتان درمورد  بگیرید،  ویا اقدام پزشکی مشابهی قرارمل جّراحی ع ویا اینکه قراراست بزودی تحت  
بخاطر ابتال به بیماری   ،. زمانیکه مراجعه کننده برای دریافت واکسن دزمان مناسب برای دریافت واکسن کرونا مشورت بکنی 

 داده میشود.ناسیون وی به بعد انتقال یخودداری شده وزمان واکسبه او ای تب داشته باشد، ازتزریق واکسن 
 

 چقدردوام  ایجاد شده توّسط آن  وایمنی تزریق شده با چه سرعتی شروع به تأثیرگذاری کرده ومصونیّت واکسن
 می یابد؟ 

 
تأثیرات مصونیّت زای واکسن براساس تحقیقات انجام گرفته شده،  میگیرند.  شکل  تأثیرات مصونیّت زای واکسن کرونا به تدریج  

درصد   ۵۰، دوهفته پس ازتزریق اّولین دوز واکسن حدود  ( درمقابله با بیماری ویروسی کروناmRNA)های اِم. آر. اِن. اِی  
هفته پس ازدوز   ۱۲درصد میباشند. دّومین دوز تزریقی، که بسیارمهّم بوده و با فاصلۂ    ۹۰هفته پس ازآن نزدیک به    ۳-۴و 

 اّول تزریق میشود، به مصونیّت ایجاد شده دوام بیشتری میدهد.  
 

 یشود؟آیا واکسن کرونا به کودکان هم تزریق م
 

 ،بدست بیایندتحقیقات انجام داده شده نتایج بیشتری ازسال را واکسینه نمیکنند. البتّه زمانیکه  ۱۶درحال حاضرکودکان زیر 
 ساله وباالتر ازآن واکسینه میگردند.  ۱۶براساس اّطالعات موجود کنونی، درفنالند افراد  یابد.شرایط میتواند تغییر 

 
 ثیرات مضّری هم دارند؟أت پس ازتزریق واکسن کرونا چه عوارضی میتوانند ظاهربشوند؟ آیا واکسنهای کرونا 

 
عوارض ناراحت کنندۂ واکسنها خفیف   باشند. اغلبِ ثیرات مضّری هم داشته أ تمام واکسنها، همانند دیگرداروها، میتوانند ت

عالیمی که بطورمعمول پس ازتزریق واکسنها ظاهرمیشوند، عوارض موضعی درناحیۂ اطراف محّل   زودگذرمیباشند.و 
عوارض عمومی بسیارمعمولی ای که   میباشند. تزریق ، ازجمله احساس درد، سرخ شدگی پوست، باال رفتن دما وتوّرم

درد عضالنی، سردرد، خستگی، حّساسیّت وتحریک  باشند عبارتند از: عکس العمل بدن بشکل باال رفتن دما، زودگذر نیزمی
 ، بدحالی وتب ولرز. این عوارض را میتوان با استفاده ازداروهای مسّکن وتب بُربرطرف کرد.پذیری

 

 
 

 


