
پاڼه معلوماتي اړه په واکسين کوروناد

د کورونا ويروس:

 رپ کوروناد. سبب ګريناروغۍ  CVID- 19انتقال کوي او د سرايت يا ( له انسان څخه بل انسان ته -SARS- CoV-2د کورونا ويروس) 
ي.کېږ خته  ناروغۍ ټول وګړي چې په هر عمر وي، ا

اوخوند احساس له السه ورکول دي او له څو ورځو تر څو اونيو دوام کوي. دنوموړې ناروغۍ عاليم تبه، ټوخي، سا لنډي او دبوی 
ينه ده چې د ناروغ  ې حالت کې اړاسده پ .تهاب کويلحالت سخت شي نود ناروغ تنفسي الرې او نور ارګانونه ګزک يا ا ناروغۍدرې ېچ که

هم شي.  المليرې مودې دوام ورکړي او د مرګ ناروغۍ ناوړې پايلې کيدی شي تر ډدکوروپه جدي مراقبت کې وشي. د دروغتون درملنه 
ناروغۍ د مخنيوي تر ټولو ښه الره د واکسين کارول دي.     د

واکسين کړئ؟ځان   ولی بايد 
څخه ژغوري. د اخته کيدو له سخت حالت ناروغۍ ۱۹ کويدواکسين تاسو د 

تاثير کوی؟ ګه په بدن کېڅن واکسين
-SARSويروس )  ۱۹تاسو د کويد چې کړي. کله  جوړد معافيتي مواد )انتي باډي( ضپردې ته تحريکوي چې دويروس  بدنواکسين ستا 

CoV 2ې څخه ساتي چې سخت ناروغ شئ.  نوموړی واکسين تاسو  لد انتي باډي تاسو جوړه شوېکړتيا له ګواښ سره مخامخ شئ نو( د کړ
ساتي . استثنايی حالت شته چې څوک  سربېره پردې چې واکسين يې کړی او ناروغۍ څخه ويروس له کړکړتيا شپږ مياشتو لپاره دلږ تر لږه د

اومړينې مخنيوی شوی وي.  ېدوپېچلې ک ناروغۍ لهدي او بهيرسخت نوناروغۍ دروغانو کې نا غود خوناروغۍ اخته شي،  ۱۹ -کويد وي، پر 
ناروغۍ المل نشي کيدی.  ۱۹، له همدې امله د کويد نه شتهروس وي SARS-COV-2د  کې واکسين 

؟واکسين مطمئن دی
دی.وړ باور دهو. ازمويل شوی او تصديق شوی دی. واکسين اغېزمن او

هم په جدي توګه وروسته له دې بشپړه توګه ازمويل شوي او روپا کې د کارولو اجازه ورکول شوې، په ټول واکسينونه چې په ا ۱۹د کويد 
 . ورکړې   EMAېد اروپا د درملو ادارستعمال جواز واکسينونو ته د ا مدې املهله هکنتروليږي. 

  څوک بايد واکسين شي؟

)  لکه  وينې جګ فشار، دشکر،  پخوا نۍ ناروغۍپه ي. کېږورکول  پورته وګړوته کلنۍ ځخه ۱۸اويا  ۱۶له ونه دهغوی ډول ته په کتو واکسين
ډاکتر سره پدی اړه معالج هغوی کولی شي لومړی له خپل . کولی شې ځان واکسين کړيا خته وګړي هم د زړه ناروغۍ اويا استما يا سالنډي( 

حساسيت،  د ګالنو د ګرد ، ره خوړوسالرژي لري ) لکه ديا  حساسيتچې  څوکره سم پرېکړه وکړي. همدارنګه له مشورې س وغږېږي او
واکسين شي، ځکه په واکسين کې داسې څه نشته چې حساسيت رامنځته چې کور ګرد او انتی بيوتيک په وړاندې حساسيت( هم کولی شي د

هم له ځانه  ارتاو خپل د حساسيت ک ياده کړئ کړي.کله چې له خپل ډاکتر سره د واکسين کولو په اړه مشوره کوئ د حساسيت موضوع هم
 سره واخلي. 

 ؟شيه نڅوک بايد واکسين 

بايد مخکې له واکسين څخه د خپل معالج ډاکټر سره  ،ي درجې لوړه( ولر ۳۸ لهسره ) له تبې يوه حاده ميکروبي ناروغۍ کله چې تاسو
پالن لرئ نو مخکې له  ماشوم لرواو يا داچې داسې ګمان کوئ چې حامله ياست، يا د ياست (حملامېدواره )کله چې تاسو همدارنګه  .وغږيږي
  .خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړئکولودواکسين 

  کولئ.  واکسين نه شئاونيو(. ۴تست څخه تر مثبت  -PCRناروغۍ اخته ياست ) دلومړي  په ۱۹که تاسو همدا اوس د کويد 

يې تېره کړې بايد واکسين شي؟ناروغۍ ۱۹هغه وګړي چې دکويد
هم بايد واکسين شي. خو  وګړي. لدې امله نوموړي ناروغه شيچې شي امکان لري  ناروغۍ تېره کړې وي، بيا هم ۱۹که يو چا د کويد 

واکسين بايد شپږ مياشتې له ناروغۍ وروسته تر سره شي.

شم؟ کوالی واکسين چېرته او څنګه

واکسينېشن په بيالبيلو ځايونو کې ترسره کېږي. تاسو ته په خپل وخت خبر درکول شي چې چېرته او څه وخت واکسين کېږئ. 



16.04.2021, FSW operativer Krisenstab 

څنګه ترسره کېږي؟  بهيرد واکسينېشن ټول 

تاسو ته يوه فورمه ) د  . مخکې تردې چې د واکسين کولو ځای ته ورننوځئ،په وړيا  توګه کېږئينېشن د هر چا د خوښې کار دی. اوواکس
که يې کړئ او که چېرې کومه پوښتنه لرئ په اړه يې له ډاکټر سره وغږيږئ.  الرښوونې فورمه( درکول کېږي، بايد ډ

خپل د صحي بيمې کارت او د واکسين کتابچه ) که لرئ يې ( له ځانه سره راوړئ.  د واکسين کولو لپاره لطفا 
پر لګولو ترسره کېږي. پدغه پيچکارۍ کې د واکسين مواد وي. وروسته لدې چې  بازو( ديو ې پيچکارۍالس پر مټ) دواکسين عمل دستاسو د
ئ. خبر ورکړډاکټرته  ، شئ. که چېرې ځان ښه نه احساسوئ دقيقې هلته پاته ۲۰واکسين مو وکړ، تقريبا 

لومړۍ برخې  له يېورکول کېږي. دوهمه برخه  ه برخو کېورکول کېږي اوځينې په دو بېالبېل واکسينونه شته. د ځينو مکمل دوز په يو وار 
ورکول کېږي. څواونۍ وروسته 

ډول پخپله ځانته خوښ کړم؟ زه کولی شم د واکسين 

درکول کېږي. موږ نه پوهيږو چې کوم ډول به تاسو ته درکول شي. هماغه نه. کوم واکسين چې موجود وي

؟)جانبي عوارض(  لري واکسين ناوړه تاثيرات ۱۹ويد آيا د ک

ځان ستومانه  سړ یکېږي. وروسته له واکسين څخه  ليدلسوروالی او پړسوب  ، پيچکاری ځای خوږېږ لري. دوواکسين کولی شي ناوړه تاثير
احساسوي، سر يې خوږېږي او يا لږ تېه لري. همدارنګه د زړه بدوالی، استفراغ اود سړه تبې پېښې هم ليدل کيږي. 

چې وجود د د مرض د مکروب په وړاندې دفاع  ددې المل دادیورمال عکس العمل دي. ن ډول پورته جانبي تاثيرات د واکسين په وړاندې يو
څه د پاسه يو تن ته يادې  څخه واکسين شويو تنورې کېږي. له لسولثيرات اکثراً وروسته له څو ورځو ي جانبي تاته تياری نيسي. نوموړ

 ستونزې را منځته کېږي. 

ماسک استعمال کړم؟  FFP2د واکسين له کولو سربېره بايد 

حفظ الصحې مقررات او د واټن يا فاصلې ساتل بايد داستعمال، ماسک   FFP2سره لدې چې تاسو واکسين کړی، خو محافظتي مقرارت لکه د 
 .مراعات کړئ 

پدې اړه  نور مالومات په الندې لينکونو کې موندلئ شئ :

Fragen.html-gestellte-Haeufig---Schutzimpfung-Schutzimpfung/Corona-https://www.sozialministerium.at/Corona 

-in-Informationen-Aktuelle---Coronavirus/Coronavirus-zum-ww.sozialministerium.at/Informationenhttps://w

.html-Fremdsprachen

-zur-/Faktencheck-anmelden-Jetzt---Schutzimpfung-Schutzimpfung/Corona-https://www.sozialministerium.at/Corona

 Schutzimpfung.html-Corona

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

