
در صورت بروز عوارض 
جانبی پس از تزریق واکسن 

چھ کاری باید انجام دھم؟ 
واکسن ھا، مانند ھر دارویی، ممکن است عوارض جانبی داشتھ باشند. 

بیشترین عوارض جانبی ناشی از تزریق واکسن از این قرار 
است: درد در محل تزریق، خستگی، سردرد، دردھای 

عضالنی، لرز، دردھای مفصلی و تب.
 

 
 

در صورت بروز عوارض جانبی با پزشک یا داروساز خود تماس 
بگیرید. ین رھنمود بھ ھرگونھ عارضھ ای کھ فکر می کنید از 

تزریق واکسن ناشی شده است مربوط می شود. ھمچنین می توانید 
عوارض جانبی را از طریق سیستم ملی در سایت زیر اعالم کنید: 

https://gd.lu/3DL2gh

FA

عادت ھای خود را تغییر ندھید
موارد پیشگیری از ابتال بھ 

ویروس را ھمچنان رعایت کنید

پس از واکسن زدن چھ کاری باید انجام دھم؟

در صورت مشاھده این عالئم چھ کاری باید 
انجام دھم؟

در صورت مشاھده یکی از این عالئم در طی چند 
ھفتھ پس از تزریق واکسن، باید بالفاصلھ با پزشک 

اورژانس تماس بگیرید. لطفا با پزشک خود نیز 
تماس بگیرید. ھمچنین می توانید با خدمات پزشکی 

شبانھ تماس بگیرید. 
در صورت اورژانس با 112 تماس بگیرید. 

ھمچنین می توانید عوارض جانبی را از 
طریق سیستم گزارش ملی در سایت 

https://gd.lu/3DL2gh

اطالعات مربوط بھ لختھ 
شدن خون (تُرمبوز)

خطر بسیار پایین ابتال بھ ترمبوز در پی تزریق واکسن 
َوکسِزوریا (آسترازنکا) یا جانِسن (جانسون و جانسون)

موارد غیر معمولی از لختھ شدن خون با تعداد پالکت 
پایین در افرادی کھ واکسن وکسزرویا یا جانسن را 

 . تزریق کرده اند رخ داده است

خطر چنین عارضھ جانبی بسیار کم است، اما شما 
باید نسبت بھ عالئم احتمالی بیماری ھشیار باشید 

تا بتوانید برای تسریع بھبودی و جلوگیری از 
عوارض پیچیده، درمان سریع پزشکی انجام دھید. 

عالئم احتمالی ترمبوزناشی از 
واکسیناسیون چیست؟ 

س تنگی نف
درد قفسھ سینھ
ورم پاھای مت

دردھای مداوم شکم (دل)
عالئم عصبی، مانند سردرد شدید یا 

مداوم یا مشکل بینایی
لکھ ھای ریز خون زیر پوست 

اطراف محل تزریق واکسن

اطالعات مھم پس از واکسیناسیون

ھمچنین احتمال انتقال کوید-19 از شما بھ اطرافیانتان ھنوز وجود دارد. 
بنابراین بھ رعایت موارد پیشگیری ازابتال بھ ویروس ادامھ دھید. 
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 اطالعات مربوط بھ واکسن در بخش
در سایت                                 در دسترس است

منابع: آژانس پزشکی اروپا، سازمان بھداشت، 10/05/2021
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بستھ بھ واکسن تزریق شده، ممکن است 2 دوز الزم باش د:
از دریافت وقت برای تزریق نوبت دوم در مرکز واکسیناسیون اطمینان 
حاصل کنید. رعایت فاصلھ بین دو تزریق برای اطمینان از بازدھی ھر 

چھ بیشتر واکسن مھم است.

ایمنی طی چند ھفتھ پس از تزریق دوز کامل واکسن ایجاد  می شود. 
بنابراین بالفاصلھ پس از تزریق واکسن در برابر کوید-19 ایمن 

نخواھید بود.

حتی اگر واکسن زده اید باز ھم بھ انجام دادن تست کوید 
ادامھ دھید.
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InfoVAXX
covidvaccination.lu. 

اعالم کنید. 




