اطالعات مختصر
اطالعاتی که شما راجع به کرونا باید بدانید
در این چند صفحه جوابهای مهمی در باره سوالهای زیر به شما گزارش میگردد:
 چرا زدن واکسن اهمیت دارد؟ آیا من از حق واکسنیه شدن برخوردارم؟کجا و چگونه میتوانم برای واکسینه شدن وقت بگیرم؟ برای واکسن زدن به چه مدارکی نیاز دارم؟ آیا واکسن عوارض جانبی هم دارد؟کجا میتوانم راجع به واکسن اطالعات کسب کنم؟ -چه کسی میتواند مرا در این زمینه حمایت کند؟

چرا زدن واکسن اهمیت دارد؟
 با زدن واکسن سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس(بعنوان مثال کرونا) آماده مقابله میگردد. به این صورت فرد نه تنها از خود ،بلکه از اشخاص دیگری که بدالیل بیماری یا غیره قادر به زدن واکسن نیستد نیز مراقبتمیکند.
 -هر جقدر افراد بیشتری واکسن بزنند ،بهمان نسبت احتمال انتشار ویروس نیز کاهش می یابد.

آیا من حق زدن واکسن دارم؟
بله! الویتها برای واکسینه شدن لغو گردیده اند.
از تاریخ  25.06.2021زدن واکسن برای اشخاص باالی  16سال در تمامی مراکز واکسیناتسیون در ووپرتال امکانپذیر
میباشد.
https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2021/maerz21/kacheltextimpfen.php

کجا و چگونه میتوانم برای واکسینه شدن وقت بگیرم؟
آدرس مرکز واکسیناتسیون آدرس زیر میباشد:
Rainer-Gruenter-Str. 21, 42119 Wuppertal
 لطفا فقط با وقت قبلی و سر وقت در محل واکسیناتسیون حضور بیابید .انجام واکسن بدون وفت قبلی امکان پذیر نمی باشد. افرادی که اخیرا کرونا داشته اند نمیتوانند واکسینه بشوند .از ابتال به کرونا تا زمان واکسینه شدن میبایست حدافل مدت ششماه گذشته باشد.
 پزشکان خانواده نیز مجاز به زدن واکسن میباشند .لطفا برای اطالعات بیشتر به پرشک خانواده اتان مراجعه فرمائید. برای گرفتن وقت قبلی جهت واکسینه شدن میتوانید هم مستقیما به سرویس مرکزی با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.02025634858
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 یا اینکه از طریق لینک زیر وقت قبلی بگیرید:sccorona@stadt.wuppertal.de
 -یا از طریق صندوق اتحاد مرکزی پزشکان در ایالت نورد راین وستفالن با شماره تلفن زیر:

0800 11 6 11 7 01
 یا از طریق آنالین:https://termin.corona-impfung.nrw/home
 یا از طریق پزشک حوادث محل کا راطالعات دیگر:
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrumfaq.php#Wo_finde_ich_Infos_in_leichter_Sprache_oder_Geb-C3A4rdensprache-3F

برای واکسینه شدن به چه مدارکی نیازمندم؟
 کارت شناسایی با عکس پرسنلی(شناسنامه یا گذرنامه). تائیدیه وقت واکسن ،در صورت انجام گرفتن واکسن اول ،برگه تائیده آن. دفترچه محصوص واکسیناتیون. مدارک جهت واکسینه شدن :برگه اجازه نامه تزریق واکسن با امضا فرد متقاضی ،آنامنزه و گواهی پزشکی در صورتیکه فرددارای بیماری خاصی است .لطفا اذ همه مدارک دو نسخه پر شده با خود بیاورید.
 مدارک مربوط به واکسن اولمدارک الزم جهت واکسیناتسیون را میتوانید درلینک زیر بیابید:
 مدارک پزشکی (دفترچه قلب ،کارت بیماری قند یا لیست داروهای مصرفی)https://www.wuppertal.de/service/unterlagen-zur-coronaimpfung.php

آیا واکسیناتسیون دارای عوارض جانبی نیز میباشد؟
 ممکن است که عوارض جانبی دا شته باشد .اما این موضوع .طبیعی است .چرا که دستگاه ایمنی بدن کار میکند .اغلب عوارض هایجانبی پس از چند روز محو میشوند.
 عوارض جانبی میتوانند چیزی همچون :تب ،سر درد یا مفصل درد ،التهاب یا تورم باشند. -در صورت مشاهده عوارض بدتر حتما با دکتر تماس بگیرید.

چگونه میتوانم در باره واکسیناتسیون اطالعات کسب کنم؟
 از طریق شماره تلفن زیر:0202 563 2000
 یا وبسایت شهر ووپرتال:2

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2021/maerz21/kacheltextimpfen.php
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/impfzentrum-faq.php
 انستیتوی روبرت کخ اطالعات جامعی راجع به واکسیناتسیون در برابر کرونا را با زبانی ساده و بزبانهای مختلف ترجمه ودر دسترس همگان قرار داده است.
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19Aufklaerungsbogen-Tab.html
 -از طریق دکتر خانواده.

چه کسی در این زمینه مرا حمایت خواهد کرد؟
 هات الین شهر ووپرتال با شماره  02025632000از دوشنبه تا جمعه :ساعات بین ساعات  7صبح تا  19عصر //دوشنبه ها :ساعات بین  10تا 14
 -برای مهاجران جدید و پناهجویان تیم ادغام و مهاجرت و پناهجویان از رسورت مهاجرت و ادغام برایمهاجرت و یاکپادچگی:

https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php
 برای مهاجران جدید از اتحایه اروپا تیم مهاجرت جدید از اروپا،https://www.wuppertal.de/vv/oe/eu--neu-zuwanderung/204.35.php
اتحادیه صندوق پزشکان در نورد راین پست فالن از طریق تلفن:
0800 11 6 11 7 01
اطالعات دیگر به زبانهای دیگر را در لینک زیر با کد کیو -ار بیابید
https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php
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