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  واکسيناسيون ويروس کرونا

 
  مهم: واکسيناسيون اختياری و رايگان است!

 

  های مجاز در آلمانواکسن  . 1

 

  اطالعات  واکسن

BionTech   واکسن  :نوع واکسنmRNA  

 سال به باال 12مجاز برای  :توصيه  

 هفته 4در دو نوبت با فاصله  :نحوه واکسيناسيون  

Moderna   واکسن  :نوع واکسنmRNA  

 سال به باال 18مجاز برای افراد  :توصيه  

 هفته 4در دو نوبت با فاصله  :نحوه واکسيناسيون  

Astrazeneca   واکسن وکتور :نوع واکسن  

 سال، بر اساس گواهی پزشکی قبلی و  59تا  18افراد و نيز سال  60افراد باالی  :توصيه واکسيناسيون
  بر اساس تخمين شخصی ريسک

  در حال حاضر واکسيناسيون هتروژن، يعنی دوز نخست با  :نحوه واکسيناسيونAstrazeneca  و دوز
  شودانجام می mRNAهفته با يک واکسن  4دوم پس از 

Johnson & 

Johnson  
 واکسن وکتور :نوع واکسن  

 سال، بر اساس گزارش پزشکی قبلی و  59تا  18افراد و نيز سال  60افراد باالی  :توصيه واکسيناسيون
  تخمين شخصی ريسکبر اساس 

  يک دوز :نحوه واکسيناسيون  

 

  دارک الزمم . 2

 

  مدارک  شماره

  کارت شناسايی شخصی يا گذرنامه  .1

  عدد) 2برگه توضيحات مربوط به واکسيناسيون ويروس کرونا (  .2 

 های مختلف در: قابل دسترسی به زبان
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date  

  عدد) 2ابق پزشکی (موافقت با واکسيناسيون ويروس کرونا، شامل سو فرم  .3 

 های مختلف در:  قابل دسترسی به زبان
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date  

  انجمن پزشکان بيمه درمانی: تاييد وقتفقط با گرفتن وقت از طريق   .4 

  در صورت موجود بودن: مدارک پزشکی مانند برنامه دارويی يا مجوز حساسيت  .5

  بود. نخواهدکارت بيمه درمانی الزم 

 

  روند واکسيناسيون . 3

 

  توضيحات  روند کار

آوری جمعآورد، اطالعات برای واکسيناسيون بر اساس مدارکی که فرد با خود می  نويسینام
  شوند.می

شما يک برگه توضيحات و فرم موافقت با واکسيناسيون ويروس کرونا را دريافت   گزارش پزشکی
  کنيد، البته اگر آنها را قبال در خانه پر نکرده باشيد.می

 هايتان را درباره واکسيناسيون ويروس کرونا واين امکان را خواهيد داشت که پرسش  جلسه مشاوره با يک پزشک
  نيز عوارض احتمالی آن از يک پزشک بپرسيد.

  شود.ديده انجام میواکسيناسيون از سوی افراد متخصص آموزش  واکسيناسيون

  دقيقه) برای نظارت پزشکی از روی احتياط. 30اقامت کوتاه (حداکثر   مراقبت پس از واکسيناسيون

 
 

  توانيدمی -های مختلف همچنين به زبان -اطالعات بيشتر را 

  پيدا کنيد. kleve.de-www.kreisدر 


