اطالعات واکسیناسیون کووید  ۱۹ -اکتبر ۲۰۲۱
همه افراد  ۱۲سال به باال در صورت تمایل می توانند واکسن کووید  ۱۹-را تزریق کنند.

۱۲
سال +

واکسن رایگان است.
 ۲دوز وجود دارد  -دوز دوم  ۳هفته پس از اولین مورد است.
چرا باید واکسن کووید  ۱۹-داشته باشم؟
از شما در برابر بیماری کووید  ۱۹-محافظت می کند .همچنین از خانواده  ،دوستان و سایر افراد جامعه شما در برابر
بیماری محافظت می کند.
افراد واکسینه شده می توانند به جلوگیری از شیوع کووید  ۱۹-کمک کنند.
از کجا می توانم اطالعات بیشتری برای کمک به تصمیم گیری دریافت کنم؟
اگر مطمئن نیستید یا نگران واکسن کووید  ۱۹-هستید می توانید در مورد آن با کسی صحبت کنید .افرادی که باید با آنها
صحبت کنید خانواده شما  ،کارگر اصلی شما  ،پزشک/پزشک عمومی شما  ،داروساز/داروخانه شما هستند.
اگر نگران دریافت واکسن هستید به دلیل سالمتی یا دارویی که مصرف می کنید  ،باید با پزشک/پزشک عمومی خود
مشورت کنید.
پشتیبانی تصمیم گیری:
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/covid-19-vaccine-decisionmaking-tool-easy-read-24may2021.pdf
وقتی واکسن می گیرم چه اتفاقی می افتد؟
کارکنان اطالعات شما را بررسی می کنند و مطمئن می شوند که با
واکسن موافقت کرده اید.
این واکسن به صورت تزریق در عضله باالی بازوی شما تزریق می
شود .پس از آن شما باید  ۱۵دقیقه صبر کنید.
شما یک کارت ضبط دریافت می کنید  ،برای دوز دوم خود قرار
مالقات گذاشته و سپس می توانید آنجا را ترک کنید.
از کجا می توانم واکسیناسیون کنم؟
مراکز واکسیناسیون در همه جا باز هستند و اکثرا ,شما نیازی به تعیین وقت قبلی ندارید  -فقط می توانید حضور پیدا کنید.
به آنها " "walk-inیا " "drive-throughمی گویند.
لیست همه مکانها در سراسر نیوزلند در اینجا است
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19-vaccination/
اگر برای یافتن مکانی در نزدیکی خود به کمک نیاز دارید  ،از پزشک عمومی/پزشک خانواده  ،مرکز بهداشت ،
داروساز یا کارگر اصلی خود بپرسید.
این اطالعات از وب سایت دولت نیوزلند است
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novelcoronavirus/covid-19-vaccines
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