و اکسیناسیون  COVID-19در
منطقه استری
رایگان و جهانی

آیا و اکسین قابل اطمینان است؟

•واکسین رایگان است .صرف نظر از وضعیت مهاجرتی یا پوشش درمانی ،به
تمامی مردم قابل دسترس است.

•هر مرحله که برای تولید ،آزمایش و تایید واکسین ها الزم بود با کارایی بی
سابقه و ٔ
موثریت تمام انجام شده.

•برای دریافت نیاز به پیشکش کارت بیمه صحی نیست.

•از زمان شروع واکسیناسیون ،ده ها میلیون مردم در سراسر جهان واکسین
شده اند.
•متخصصان نظارت از ٔ
مصونیت را ادامه میدهند تا مطمئن شوند که
واکسین ها بی خطر و ٔ
موثر باشند.

محرمانه بودن
•واکسیناسیون ،مانند هر طرزالعمل صحی دیگر  ،محرمانه است.
•هیچ یک از اطالعات شخ�صی شما به دسترس اشخاص ثالت یا مقامات دولتی
قرار نخواهد گرفت.

چرا و اکسین  COVID-19تزریق میشود؟
•زیرا واکسیناسیون ٔ
موثرترین شیوه برای محافظت در مقابله با COVID-19
است.

محتوای و اکسین چیست؟
•در محتوای واکسین محصوالت حیوانی و خود ویروس COVID-19
شامل نیست.
•در صورت داشتن حساسیت شناخته شده در اثر ترکیبات واکسین
( ,polyethylene glycolویا  ،)polysorbate 80اگر واکسین شده اید
الزامی است که به یک متخصص مراقبت صحی اطالع دهید.

•که از عوارض جدی و مرگ میر ناخواسته از  COVID-19جلوگیری شود.
•که جریان دوران ویروس به شیوه باثبات متوقف ساخته شود.

بعد ازدریافت و اکسین  COVID-19چه عکس العمل های میتواند رخ دهد؟
مثال اکثر واکسین ها:
•درد در نقطه تزریق
•خستگی ،سردردی
•بسیار به ندرت ،درد عضله یا مفصل و تب

Dari

بطور معمول این عالیم در خالل دو یا سه روز ناپدید میشوند و می توان با یک بسته یخ
روی نقطه تزریق تسکین شد ،هنگام ضرورت ،یک داروی ساده مثل acetaminophen
(مانند ®.)Tylenol

چگونه برای و اکسین شدن یک قرارمالقات ترتیب نمایم؟
:1

بازدید یا تماس

Quebec.ca/COVIDvaccine

1-877-644-4545

 :2یکی از خدمات را انتخاب نمایید :واکسین COVID-19
ُ
 :3کد پستی خود را داخل نمایید.
 :4برای دیدن اینکه واجد شرایط واکسین شدن استید به  2یا ٔ 3
سوال پاسخ دهید.
 :5مکان ،تاریخ ،و زمان قرارمالقات خود را انتخاب نمایید.
 :6اسم ،تاریخ تولد ،و نمبر موبایل خود را داخل نمایید.
شما یک تائیدیه که شامل جزئیات در مورد قرار مالقات شما است از طریق ایمیل دریافت خواهی کرد( SMS ،پیام کتبی) ،و یا یک
تماس تلیفونی.

درکجا و اکسین شویم؟
برای مشورت با لیست ساحات واکسیناسیون در استریsanteestrie.qc.ca/vaccincovid :
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