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 انوروک نسکاو دروم رد تاعالطا

 انوروک سوریو
 .ددرگ یم 19-دیووک یرامیب بجوم و دبای یم لاقتنا ناسنا ھب ناسنا زا )SARS-CoV-2( انوروک سوریو
 .دنوش التبم انوروک یرامیب نیا ھب تسا نکمم ینس رھ رد مدرم ھمھ

 و ییایوب سح نتفر تسد زا ،ھفرس ،بت دننام یاھ یتحاران بجوم و هدیشک لوط ھتفھ نیدنچ ات زور نیدنچ زا یرامیب نیا
 .دوش یم سفن یگنت و ییاشچ
 ھب زاین ،اوادم یارب تسا نکمم ھک دوش یم ندب یاضعا رگید و یسفنت یراجم باھتلا بجوم یرامیب نیا ،نآ دیدش تلاح رد
 .دوش گرم ھب رجنم یتح و ھتشاد تدمزارد بقاوع تسا نکمم انوروک یرامیب .دشاب هژیو یاھ تبقارم شخب رد ندش یرتسب
 .دشاب یم انوروک یرامیب زا یریگولج شور نیرتھب نویسانیسکاو
 ؟دینزب نسکاو یتسیاب امش ارچ
 .دنک یم یریگولج 19-دیووک یرامیب دیدش تلاح ھب امش یالتبا زا نسکاو
 ؟دشاب یم رثوم ھنوگچ نسکاو
 رارق )SARS-CoV-2( 19-دیووک سوریو اب سامت رد امش ھک یتروص رد .دنک یم کیرحت نتداپ دیلوت ھب ار امش ندب نسکاو
 دیدش عون ھب امش یالتبا زا هام شش لقادح نسکاو .دنوش یم یرامیب دیدش عون ھب امش یالتبا زا عنام اھ نتداپ نیا ،دیریگب
 یرامیب دنور ،دیوش التبم 19-دیووک یرامیب ھب نویسانیسکاو دوجو اب امش ،ییانثتسا دراوم رد رگا .دنک یم یریگولج یرامیب
 .دوش یم یریگشیپ گرم و فعاضم ضراوع زا و هدوب فیفخ رایسب
 .دیوش التبم 19-دیووک ھب نسکاو ندز رطاخ ھب امش ھک درادن ناکما اذل و هدوبن )SARS-CoV-2( سوریو یواح دوخ اھنسکاو
 ؟تسا نئمطم نسکاو ندز ایآ
 رد ھک 19-دیووک یاھ نسکاو یمامت .دنشاب یم نئمطم و رثوم نسکاو داوم :تسا ھتفرگ رارق دییات و شیامزآ دروم نیا .ھلب
 اپورا یوراد هرادا .دنشاب یم دیدش لرتنک تحتً ابترم و دنا هدش شیامزآ ریگارف تروص ھب  ،دنشاب یم زوجم یاراد اپورا
)Europäische Arzneimittelbehörde EMA( تسا هدرک رداص اھ نسکاو یارب زوجم لیلد نیمھ ھب. 
 ؟دوش هدز نسکاو دناوت یم یسک ھچ
 .دشاب یم نکمم لاس 5 یالاب نس زا صاخشا یارب نسکاو ندز
 نسکاو دنناوت یم ،دنشاب یم )مسآ ،یبلق یاھ یرامیب ،نوخ راشف ،دنق ضرم دننام( یرامیب شیپ ھب التبم ھک یصاخشا نینچمھ
 نسکاو دیھاوخ یم ایآ ھک دیریگب میمصت و هدرک تروشم نویسانیسکاو دروم رد دوخ کشزپ اب شیپ زا دیناوت یم امش .دنوش هدز
 .دیوش هدز
 یراگزاسان ،کاخ و درگ ای و ناتخرد ی هدرگ ھب تیساسح ،ییاذغ داوم ھب تیساسح دننام( تیساسح راچد ھک یصاخشا نینچمھ
 یوگتفگ نیح ردً افطل .دنشاب یمن داوم نیا یواح اھ نسکاو نیا نوچ ،دنوش هدز نسکاو دنناوت یم ،دنشاب یم )اھ کیتویب یتنآ ای
 .دیشاب ھتشاد هارمھ ھب ار دوخ تیساسح تراک و دیراد تیساسح ھک دییوگب کشزپ ھب ،دوخ یھیجوت

 ؟دنوش هدز نسکاو دیابن یناسک ھچ
 دوخ کشزپ ابً افطل ،دیشاب یم )ھجرد 38 یالاب( ندب یالاب یامد اب دیدش ینوفع یرامیب کی ھب التبم رضاح لاح رد امش رگا
 .دینک تروشم نسکاو ندز زا لبق
 .دینک تروشم دوخ کشزپ ابً افطل ،دیراد یرادراب ھب میمصت ای و دیتسھ رادراب ھک دینک یم رکف ای و هدوب رادراب امش رگا
 )PCR تبثم شیامزآ نیلوا زا سپ ھتفھ 4 ات( دیشاب یم التبم 19-دیووک یرامیب ھب رضاح لاح رد امش رگا

 ؟دنوش هدز نسکاو یتسیاب ،دنا هدوب 19-دیووک یرامیب ھب التبمً البق ھک یناسک ایآ
 19-دیووک یرامیبً البق ھک یناسک ھک تسا رتھب نیاربانب .دیوش التبم هرابود تسا نکمم امش ،19-دیووک یرامیب ھب التبا زا سپ
 .دنوش هدز نسکاو ،دناھتشاد
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 .دریگب ماجنا یرامیب زا سپ ھتفھ 4 لقادح نسکاو ندز ھک تسا رتھب
 ؟موش هدز نسکاو مناوت یم ھنوگچ و اجک
 نسکاو دیناوت یم ینامز ھچ و اجک ھک دش دھاوخ هداد عالطا عقوم ھب امش ھب .دریگ یم ماجنا فلتخم یاھ لحم رد نویسانیسکاو
 .دینزب

 ؟دریگ یم ماجنا تروص ھچ ھب نسکاو ندز
 .دینک تخادرپ یا ھنیزھ دیابن نسکاو ندز یارب امش .دشاب یم ھنابلطواد نسکاو ندز
 دروم رد یتالاوس رگا .دینک رپ دیاب امش ھک دوش یم هداد )Aufklärungsbogen( ھمان شسرپ کی امش ھب ،نسکاو ندز زا لبق
 .دینک حرطم کشزپ اب نسکاو ندز زا لبق دیناوت یم ،دیراد نسکاو
 .دیشاب ھتشاد هارمھ ھب )دیراد رگا( ار دوخ نسکاو ھچرتفد و )دیراد رگا( e-Card دوخ ھمیب تراک ،نویسانیسکاو تقو ردً افطل

 دیاب امش ،نسکاو ندز زا سپ .دشاب یم نسکاو هدام یواح لوپمآ .دریگ یم ماجنا امش یوزاب ھب قیرزت قیرط زا نسکاو ندز
 زکرم ناراتسرپ ای و کشزپ ھبً افطل ،دینک یم تلاسک ساسحا ،نسکاو قیرزت زا سپ رگا .دینامب لحم رد ھقیقد 20ً ابیرقت
 .دییوگب
 زور 21 لقادح دیاب نسکاو مود تبون و لوا تبون نیب .دنوش یم قیرزت تبون دنچ رد ھک دنشاب یم دوجوم یفلتخم یاھ نسکاو
 زا سپ هام شش رثکادح یتسیاب و تسا هدش ھتفرگ رظن رد نسکاو مود تبون زا سپ هام راھچ نسکاو دیدجت .دشاب ینامز ھلصاف
 .دوش قیرزت مود تبون
 ؟منک باختنا ار نسکاو عون مناوت یم نم ایآ

 .دوب دھاوخ مادک ھک میناد یمن رضاح لاح رد ام .دشاب یم دوجوم ھک دش دھاوخ قیرزت ینسکاو نآ امش ھب ،ریخ
 ؟دراد یبناج ضراوع 19-دیووک نسکاو ایآ
 رایسب رد .قیرزت لحم رد باھتلا ای و مروت ،درد ھلمج زا ،دشاب ھتشاد یدنیاشوخان یبناج ضراوع ھک تسا نکمم نسکاو
 نینچمھ .دننک یم فیفخ بت ای و ھتفرگ دردرس لاثم ناونع ھب ای و هدرک یگتسخ ساسحا نسکاو ندز زا سپ صاخشا ،تاقوا
 .دیایب شیپ زرل ای و غارفتسا ،عوھت تلاح تسا نکمم
 .دنک یم هدامآ یرامیب لماع اب ھلباقم یارب ار دوخ ندب اریز ،دنشاب یم نسکاو ھب تبسن یلومعم یشنکاو اما یبناج ضراوع نیا
 ضراوع رفن کی زا شیب ،دنوش یم هدز نسکاو ھک رفن هد رھ زا .دنوش یم فرطرب زور دنچ زا دعب یبناج ضراوع نیاً ارثکا

 .دنھد یم ناشن یبناج
 ؟منک هدافتسا FFP2 کسام زا نانچمھ نویسانیسکاو دوجو اب دیاب ایآ
 تاروتسد و نارگید زا ھلصاف ،FFP2 کسام / ینیب و ناھد ششوپ دننام ینمیا تاررقم نانچمھ دیاب نویسانیسکاو دوجو اب
 .دینک تیاعر ار یتشادھب
 :رتشیب تاعالطا

 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-Fremdsprachen-.html 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-Corona-
Schutzimpfung.html  

 


