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اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
در ﺻورت ﺑروز ﻋوارض
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﭘس از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن
ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟

https://gd.lu/3DL2gh

>

>

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 اﻋﻼم ﮐﻧﯾد:

>

>

ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن از اﯾن ﻗرار
اﺳت :درد در ﻣﺣل ﺗزرﯾﻖ ،ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺳردرد ،دردھﺎی
ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﻟرز ،دردھﺎی ﻣﻔﺻﻠﯽ و ﺗب.

>

>

واﮐﺳن ھﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد ھر داروﯾﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﭘس از واﮐﺳن زدن ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟

>
>
>

اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳن در ﺑﺧش InfoVAXX
در ﺳﺎﯾت  covidvaccination.luدر دﺳﺗرس اﺳت .

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ واﮐﺳن ﺗزرﯾﻖ ﺷده ،ﻣﻣﮑن اﺳت  2دوز ﻻزم 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 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن در ﺑراﺑر ﮐوﯾد 19-اﯾﻣن
ﻧﺧواھﯾد ﺑود.
ھﻣﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎل ﮐوﯾد 19-از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اطراﻓﯾﺎﻧﺗﺎن ھﻧوز وﺟود دارد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻣوارد ﭘﯾﺷﮕﯾری ازاﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس اداﻣﮫ دھﯾد.
ﺣﺗﯽ اﮔر واﮐﺳن زده اﯾد ﺑﺎز ھم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم دادن ﺗﺳت ﮐوﯾد
اداﻣﮫ دھﯾد.

>

ﻋﺎدت ھﺎی ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر ﻧدھﯾد

ﻣوارد ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
وﯾروس را ھﻣﭼﻧﺎن رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد

اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻟﺧﺗﮫ
)ﺗرﻣﺑوز(
ﺷدن ﺧون ُ

ﭘﺎھﺎی ﻣﺗ ورم

>

دردھﺎی ﻣداوم ﺷﮑم )دل(

>

ﻋﻼﺋم ﻋﺻﺑﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳردرد ﺷدﯾد ﯾﺎ
ﻣداوم ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ

>

ﻣﻧﺎﺑﻊ :آژاﻧس ﭘزﺷﮑﯽ اروﭘﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت10/05/2021 ،

درد ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ

>

ﺧطر ﭼﻧﯾن ﻋﺎرﺿﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻼﺋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎری ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑودی و ﺟﻠوﮔﯾری از
ﻋوارض ﭘﯾﭼﯾده ،درﻣﺎن ﺳرﯾﻊ ﭘزﺷﮑﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔ س

>

ﻣوارد ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ از ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون ﺑﺎ ﺗﻌداد ﭘﻼﮐت
ﭘﺎﯾﯾن در اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳن وﮐﺳزروﯾﺎ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺳن را
ﺗزرﯾﻖ ﮐرده اﻧد رخ داده اﺳت .

>

ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗرﻣﺑوز در ﭘﯽ ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن
ﮐﺳزورﯾﺎ )آﺳﺗرازﻧﮑﺎ( ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺳِن )ﺟﺎﻧﺳون و ﺟﺎﻧﺳون(
َو ِ

ﻋﻼﺋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗرﻣﺑوزﻧﺎﺷﯽ از
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭼﯾﺳت؟

ﻟﮑﮫ ھﺎی رﯾز ﺧون زﯾر ﭘوﺳت
اطراف ﻣﺣل ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن

در ﺻورت ﻣﺷﺎھده اﯾن ﻋﻼﺋم ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم دھم؟

در ﺻورت ﻣﺷﺎھده ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋﻼﺋم در طﯽ ﭼﻧد
ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن ،ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ 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  112ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ را از
طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ﮔزارش ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﯾت
https://gd.lu/3DL2gh

اﻋﻼم ﮐﻧﯾد.

