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Side 1: 

 ٣-٢-١ رد انورک نویسانسکاو
 ،دوش رتشیب ھنیسکاو دارفا دادعت ھچرھ
 مینک ییاشگزاب ار ھعماج میناوتیم رتعیرس
 دیدنویپب نسکاو فص ھب تیاس نیا ھب ھعجارم اب دیناوتیم داتسکیردرف رد

www.fredrikstad.kommune.no/vaksine 
 .دیراد زاین ھسانش ناونع ھب BankID ھب امش نیاربانب
 .دیوشیم راضحا دیسر امش تبون یتقو
 )٣ ھنیزگ( دیریگب سامت ٦٩ ٣٨ ١١ ٠٨ هرامش قیرط زا ام نسکاو نفلت اب

 :دینزب رس اجنیا ھب دیناوتیم داتسکیردرف رد نسکاو دروم رد رتشیب تاعالطا تھج
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine 

 
 

Fotnote: 

 ای کوخ یازجا لماش نسکاو نیا*
 .تسین یاھیذغت یازجا ریاس
 
 

Bakside: 

 نسکاو یبناج ضراوع
 .دننک داجیا یبناج ضراوع دنناوتیم اھنویسانیسکاو ھمھ
 رد دوخ زا ندب ،نسکاو تفایرد زا سپ .تسا نینچ زین انورک نسکاو
 ،دنکیم تسرد ار عافد متسیس نیا ندب یتقو .دنکیم عافد سوریو ربارب
 ھب التبا تروص رد ھک تسا یمئالع ھیبش ھک دیشاب ھتشاد یمئالع دیناوتیم
 .دوشیم ھتفگ یبناج ضراوع نیا ھب .دیوشیم نآ راچد انورک یرامیب

 ؟تسیچ یبناج ضراوع
 و تالضع درد ،بت ،یگتسخ ،دردرس لماش دناوتیم یبناج ضراوع
 .دنشاب ھتشاد درد زین لوپمآ قیرزت لحم رد تسا نکمم یخرب .دشاب لصافم
 .تشاد دھاوخ ھمادا زور ٢ یلا ١ یارب طقف بلغا یبناج ضراوع
 ؟دوشیم یبناج ضراوع راچد یسک ھچ
 تسا نکمم فلتخم تاجرد رد ،دننکیم تفایرد نسکاو ھک یناسک زا یمینً ابیرقت
 .دوشیم هدھاشم فیفخ رایسب مئالع اھنآ رتشیب رد ،دنوش یضراوع نینچ راچد
 .دیریگب سامت سناژروا ای یمومع کشزپ اب ،دیتشاد یدیدش مئالع رگا

 :دینزب رس اجنیا ھب دیناوتیم داتسکیردرف رد نسکاو دروم رد رتشیب تاعالطا تھج
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 .دنشاب ھتشاد درد زین لوپمآ قیرزت لحم رد تسا نکمم یخرب .دشاب لصافم
 .تشاد دھاوخ ھمادا زور ٢ یلا ١ یارب طقف بلغا یبناج ضراوع
 ؟دوشیم یبناج ضراوع راچد یسک ھچ
 تسا نکمم فلتخم تاجرد رد ،دننکیم تفایرد نسکاو ھک یناسک زا یمینً ابیرقت
 .دوشیم هدھاشم فیفخ رایسب مئالع اھنآ رتشیب رد ،دنوش یضراوع نینچ راچد
 .دیریگب سامت سناژروا ای یمومع کشزپ اب ،دیتشاد یدیدش مئالع رگا

 :دینزب رس اجنیا ھب دیناوتیم داتسکیردرف رد نسکاو دروم رد رتشیب تاعالطا تھج
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 مینک ییاشگزاب ار ھعماج میناوتیم رتعیرس
 دیدنویپب نسکاو فص ھب تیاس نیا ھب ھعجارم اب دیناوتیم داتسکیردرف رد
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برای کسب اطالعات بیشتر درباره واکسن کروناویروس، به وبسایت موسسه بهداشت عمومی نروژ مراجعه کنید: 
https://www.fhi.no/kvp

این واکسن به بدن آموزش میدهد که کروناویروس را 
تشخیص بدهد و از خود در مقابل آن دفاع کند.

محتویات واکسن بهسرعت از بدن دفع میشود.

البته، بدن روش مقابله با ویروس را بهاصطالح 
میآموزد.

در صورت دچار شدن به نشانههای غیرمنتظره، شدید یا 
پایدار پس از تزریق واکسن، با پزشک یا هر متخصص 

بهداشتی دیگر تماس بگیرید.

این واکسن چگونه کار میکند؟

عوارض جانبی

عوارض جانبی غیرشایع

این واکسن در طرحهای پژوهشی گسترده با حضور 
هزاران نفر آزمایش شده است. عوارض جانبی شایع 

عبارتست از:

درد در ناحیه تزریق •
خستگی •
سردرد •

درد بدن •
تب یا لرز •

این عوارض جانبی ناخوشایند است ولی پس از چند روز 
برطرف میشود.

راهنمای مختصر واکسن کروناویروس

درباره واکسن کروناویروس

اطالعات مختصر درباره واکسن کووید-19 )کروناویروس( از موسسه بهداشت عمومی نروژ

واکسن را چگونه باید دریافت کنید؟

این واکسن چقدر موثر است؟

واکسن به هر فردی که واکسیناسیون برای او توصیه شده 
است، ارائه میشود.

این واکسن رایگان است.

واکسن در برابر کووید-19 از شما محافظت میکند.

این واکسن به بازوی فرد تزریق میشود.

برخی از این واکسنها در دو نوبت، به فاصله چند هفته از 
یکدیگر، تزریق میشود.

در صورتی که حامله هستید، حساسیتهای احتمالی دارید، 
دارو مصرف میکنید، بیمار هستید، یا به کووید-19 مبتال 

شدهاید، اعالم کنید.

بیشتر افراد 1-2 هفته پس از دریافت واکسن کامل، در 
برابر این بیماری مصون میشوند.

حتی پس از واکسن زدن، همچنان باید دستورالعملهای 
پیشگیری از شیوع آلودگی را رعایت کنید.

MARS 2021, FARSI
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