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 شدن چه ها هستند؟ هفواید واکسین(1

واکسن  .مضر است یها یماریمحافظت از مردم در برابر ب یو موثر برا منیروش ساده ، ا کی ونیناسیواکس

شود، ما را در  یم  COVID-19که باعث یروسی، و SARS-CoV-2 به یمنیپاسخ ا جادیبا ا COVID-19      یها

. با آن، کمک میکند  در صورت مواجهه در مبارزه با ویروسبه شما  تیمصون نیکند. ا یمحافظت م یماریبرابر ب

ی افراد ی، خطر ابتال دیشو نهی. اگر واکسدیکن یمحافظت م تان است که شما از افراد اطراف یبدان معن نیهمچن نیا

که در معرض خطر  یافراد یبرا ژهیبه و،امر نی. اابدی یکاهش م یریبه طور چشمگهستند،در اطراف شما  که

 ی، بزرگساالن سالخورده و افراد یهستند ، از جمله ارائه دهندگان خدمات بهداشت  COVID-19 از یناش دیشد یماریب

 1.دارند مهم استاساسی  یپزشک طیکه شرا

ماه طول  6_8حداقل  میدان یبر اساس آنچه ما در حال حاضر م COVID-19 در برابر یمنی، ا ونیناسیپس از واکس

٪ 100 یواکسن چیوجود دارد. ه COVID-19 ابتال به یبرا یاحتمال کم زین دیشو نهیاگر واکس ی. حتدیخواهد کش

، ماسک و شستن مکرر دست ، مهم  یکیزیف اصله، مانند ف ی، ادامه اقدامات بهداشت عموم نی. بنابراستیمحافظ ن

 جادیدر جامعه ا COVID-19 در برابر یمنی، ا(70%_85 با  یشوند )تقر نهیواکس تیاز جمع یبخش بزرگ یاست. وقت

 2.شود یم

 

 (چه کسانی باید/نباید واکسینه شوند؟2

سال است.  18 یهمه افراد باال ونیناسیدر حال حاضر واکس، COVID-19 ونیناسیواکس یبرا ونانی یمل نیهدف کمپ

مشاوره  COVID-19واکسن  افتیعدم در ای افتیوجه به افراد در مورد در نیتوانند به بهتر یم یمتخصصان پزشک

 کنند. صحبت کابتدا با پزش دیدارند با دیشد یآلرژ ای خون لختگیکه سابقه  یدهند. افراد

به  یازین ونیناسیشما وجود ندارد. پس از واکس یبر احتمال باردار COVID-19واکسن  ریدال بر تأث یمدرک چیه

 .ستین یاجتناب از باردار

دهنده واکسن  لینسبت به هرگونه ماده تشک دیشد کیآلرژ یواکنشها یکه دارا یاساس شواهد موجود ، افراد بر

COVID-19 ونیناسیاز واکس دیبا یهستند ، به طور کل COVID-19 یریجلوگ یاحتمالمغایر ت حذف شوند تا از اثرا 

. اگر در حال دیگزارش ده یبه کادر پزشک راآن  ونیناسیبه دارو ، قبل از واکس تیکنند. در صورت داشتن حساس

 نهی، واکس هیرفتن عالئم اول نیاز به محض ب دیتوان ی، م دیکن یرا تجربه م COVID-19عالئم  ای دیهست ماریحاضر ب

 .دیشو

 شوم؟ نهیواکس دیبا ایآمبتال شده ام ، COVID-19 قبال به ی کهصورت در

ابتال ز ا فردکه  ی. محافظتدیشو نهیواکس دیشود با یم شنهادیکه به شما پ ی،هنگامدیداشته ا COVID-19اگر قبال   یحت

 یعیازعفونت طب تیکه مصون ستیمتفاوت است و مشخص ن گریبه فرد د یآورد از فرد یبه دست م COVID-19به 

 3تواند ادامه داشته باشد. یچه مدت م

 

 شوم؟ نهیتوانم واکس یچگونه م لیدر صورت تما(3

سال واکسینه شوند. واکسن ها برای همگان رایگان  ۱۸برنامه ی ملی واکسیناسیون این است که تمامی اشخاص باالی 

واکسیناسیون برای افرادی که در مراکز پذیرش و می باشند. دولت اطالع رسانی کرده است که برنامه ی مشخص 

تشخیص هویت جزایر و در اِوُرس و همچنین افرادی که در کمپ های باز میزبانی در پایتخت کشور می مانند، وجود 

  خواهد داشت.

لع مط ۱۹سازمان ملی بهداشت همگانی و یا مدیریت کمپ شما را در رابطه با زمان واکسیناسیون تان علیه کویید_ 

ΕΟΔΥ خواهند نمود . 
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 خطر هستند؟ یب COVID-19 یواکسن ها ایآ(4

شدن  یاز جمله بستر COVID-19 دیشد یماریبدر برابر توسعه حافظت  خطر هستند و به شما در یب COVID-19 یواکسن ها

 یدیشد ی، محافظت ها COVID-19 یواکسن ها هیکل یمنیا از نانیاطم یکنند. برا یکمک م،و مرگ  مارستانیدر ب

 اروپا است. هیدر اتحاد یگریواکسن د هرمشابه  COVID-19واکسن  یمنیا لزاماتا .انجام شده است نهیزم نیدر ا

 ،بین الملل توسط  دییقبل از تأ .ه اندکنار گذاشته نشد Covid-19واکسن  عیسر وعیبا ش یو اثربخش یمنیا پروسه های

 ینیبال قاتیشود ، تحق داده می که به شما ارائه ی، هر نوع واکسن یمل یمقامات پزشک نی( و همچنEUاروپا )اتحادیه 

پشت سر گذاشته  ،استو مناسب و موثر  منیا واکسینه شدن همه، برایجهت اطمینان از اینکه آیا  را دقیقی  اریبس

 ست.ا

 افتیدوز را در سطح جهان در نینفر اول اردیلیم کیو  شده اند COVID-19 ینهواکس ونانینفر در  ونیلیاز سه م شیتاکنون ب

نادر بوده است.  اریمشکالت لخته شدن بس ای کیآلرژ یمانند واکنش ها یجد یعوارض جانب در رابطه با و گزارشات  کرده اند

، استفاده  . مانند همه واکسن هااز خطر این اتفاقات بسیار نادر، تخطی می کند، که  میهست دییهمه ما در معرض خطرعفونت کوو

 منیکنند ا یم افتیواکسن ها را در نیکه ا یهمه کسان یشود تا برا یکنترل م کیهمچنان از نزد COVID-19 یاز واکسن ها

 بماند. یباق

 

 ؟ایجاد میکنند  یعوارض جانب Covid-19 یواکسن ها ای( آ5

متوسط بوده و  ای فیآنها خف شتریکنند ، که ب جادیا یممکن است عوارض جانب زین COVID-19 ی، واکسن ها یواکسن مانند هر

مانند: تورم  یجیرا یعوارض جانب گرانید.کنند  یرا تجربه نم یعارضه ا چیاز افراد ه یروند. بعض یم نیچند روز از ب یط

از پس  ، لرز و حالت تهوع را گزارش کرده اند. ی، درد عضالن ی، خستگ درد، تب ، سر قیو درد در اطراف تزر ی، قرمز

 تان را بررسی کنند. تا واکنش  دیصبر کن قهیدق 30تا  15شود  یاز شما خواسته م یتوسط کادر پزشک ونیناسیواکس

و  باشد ی(  میمنی)ا در حال تولید حفاظت است که واکسن در بدن شما یمعن نیبه ا ونیناسیپس از واکس یتجربه عوارض جانب

مشورت  یکادر پزشک ایبا پزشک  یابیارز یشود برا یم هیوجود داشت ، توص ینگران ایدر حال کار است. اگر عالئم بدتر شد 

 دیجد ایمکرر  یشود تا عوارض جانب یم یسراسر جهان بررس ر. اثرات واکسن به طور مداوم توسط مقامات متخصص ددیکن

 .مهم است covid-19 روسیمحافظت در برابر و درمقابل ید. توجه به خطر کم عوارض جانبنکن ییرا شناسا

 مدت یطوالن یعوارض جانب

که باعث  یجد ید. عوارض جانبنافت یاتفاق م Covid-19واکسن  افتیمعموال  در چند روز اول در یعوارض جانب

از  پیش،  COVID-19، از جمله  واکسن ی است. هر واکسن دیبع اریشوند بس یمدت م یطوالن یمشکالت سالمت

 یاز نظر عوارض جانب ینیبال بصورت یدوره طوالن کی یگسترده تر ، در ط عیتوز دییواکسن و تأ شتریب شیآزما

 شود. یم شیآزما

 از کدام واکسن استفاده کنم؟

و  یمنیا یشده از استانداردها عیکه توز ی. هر واکسندیشود استفاده کن یم شنهادیرا که به شما پ یواکسن دیشما با

 برخوردار است. یاثربخش

 

 م؟یرا متوقف کن یاطیاقدامات احت میتوان یم ونیناسیپس از واکس ایآ (6

تک دوز  ایواکسن ها(  شتریب یروز پس از دوز دوم )برا 21در برابر واکسن حدود  COVID-19محافظت کامل از 

 نیابرااست ، بن ریامکان پذ روسیدوره ، هنوز ابتال به و نیشود. قبل از ا ی)فقط واکسن جانسون و جانسون( انجام م

 مهم است. اینکه واکسینه شدید و بعد از ها واکسن بین فاصله زمانی یاقدامات فاصله اجتماع تیرعا

محافظت کند ، اما لزوما مانع  شدن ماریشما را در برابر ب دیبا COVID-19روز ، واکسن  21پس از گذشت  یحت

مهم است که شما  نیشوند ، بنابرا نهیطول بکشد تا همه واکس یشود. ممکن است مدت ینم گریافراد د کردنمبتال 

. در زمستان که مردم دی( ادامه دهی)ماسک ، بهداشت ، فاصله اجتماع  COVID-19 یریشگیبه اقدامات پهمچنان 

، به عنوان مثال با باز  دیهوا داشته باش انیاست که جر یخوب دهیدر خانه دارند ، ا یشتریبه گذراندن وقت ب لیتما

 کردن مداوم پنجره ها.
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 کنم؟ افتیدر یشتریتوانم اطالعات / کمک ب ی( از کجا م7

ذکر  ریآنها در ز شتریمنابع مختلف در دسترس است، که ب قیاز طر ونیناسیاکس و COVID-19اطالعات مربوط به 

 :ندشده ا

 ها: تیوب سا 

 19/: یمل یسازمان بهداشت عموم-https://eody.gov.gr/en/covid  موجود  یسیو انگل یونانی یبه زبان ها

 است

 نویناسیواکس یمل نیکمپ/gr.gov.emvolio://https 

 کمکی تیوب سا UNHCR: /greece/org.unhcr.help://https 

 پناهنده طالعاتا :greece/info.refugee.www://https ی، فارس ی، عرب ی، فرانسو یسیانگل یبه زبان ها  ،

 .اردو موجود است

 

  کمکی : خطوط 

 یمل یبهداشت عموم سازمان (EODY:) 2105212000+30   ،شبانه  یسیو انگل یونانی| به زبان  1135 ای

 در دسترس است.روز 

 : فیسبوک مسنجر اطالعات پناهندهhttps://www.refugee.info/greece ی، فرانسو یسیانگل یبه زبان ها  ،

 ، اردو موجود است ی، فارس یعرب

 ونانیسرخ  بیصل (HRC) :Multifunctional Center (MFC) -  )landine( 302105140440+  یا

 8:00صبح _  9:00دوشنبه تا جمعه  ،306934724893+ ,(Whats App/ Viber) واتس اپ/وایبر

،  ی، فرانسو ی، پشتو ، روس ی/ در ی، فارس ی، عرب یسی، انگل یونانی یبه زبان هابعدازظهر| 

 یسی، سوسو ، فوال و ک نکهی، مال نکای، اردو ، ماند ی، ترک یروندی، ک اروانداینی، ک یلیسواح

 موجود است.

 ونانیپناهندگان  یشورا خط کمکی (GCR): دینیرا بب نجایبرنامه ا دنید یبرا. 

https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/GCR_HELPLINE_ENGLISH.pdf  

 یحضور:  

 NPHO (EODY). 4باز: کارکنان حوزه  یها رشیپذ و ییاسکان و مرکز شناسا یها کمپ. 

 

 کرد؟ یدگیرس عاتیتوان به اطالعات غلط و شا ی( چگونه م8

وجود دارد. قبل از در نظر گرفتن اطالعات  COVID-19در مورد واکسن ها و  بسیاری ی غلطهاباورو  عاتیشا

شوند.  یمنبع معتبر گرفته شده و به طور منظم به روز م کیکه اطالعات از  دیکن ی، بررس نترنتیواکسن در ا

و  یرا در سراسر جهان بررس یادیز یها تیآنها ، وب سا افتنیکمک به  ی( براWHO) یسازمان بهداشت جهان

  یمستقل متخصصان برجسته فن یها یمعتبر و بررس یبراساس شواهد علم که را یکرده است که فقط اطالعات دییتأ

 :هستند تیوب سااین  جزءهمه  ،ها تیوب سا نیدهند. ا یارائه مهستند،

Vaccine Safety Net. 
 

  19)-(covid-disease-detail/coronavirus-a-room/q-https://www.who.int/news-(:WHOهداشت جهانی) سازمان ب ونیناسیواکس یایمزا 1

vaccines 

 دیمراجعه کن erotiseis-.gr/syxneshttps://emvolio.govبه  2

 WHO( :-disease-detail/coronavirus-a-room/q-https://www.who.int/news( واکسن بزنم؟ دیبا ایآ COVID-19در صورت ابتال به  ایآ 3

vaccines-19)-(covid  

 سوال کنید. محل سکونت خود یکیهر دکتر متخصص موجود در نزد ایدکتر خود، و  از دیتوان یم شهیشما هم 4
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