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ﻣن ﺑﺎردار ھﺳﺗم .
ﭼرا واﮐﺳن ﺑزﻧم؟
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ داده ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،آﺳﯾب ﭘذﯾری زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﺻورت اﺑﺗﻼ
ﺑﮫ وﯾروس ﮐوﯾد 19-اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﯾن اﻣر ﺧطر اﺑﺗﻼی ﻣﺎدر ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،ﺳﻘط ﺟﻧﯾن و ﺗوﻟد زودرس ﻧوزاد را اﻓزاﯾش
ﻣﯽ دھد .
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی واﮔﯾردار در
ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ) (CSMIواﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون زﻧﺎن ﺑﺎردار را از ھﻔﺗﮫ دھم
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻓﻘط ﺑرای واﮐﺳن ھﺎی ﻧوع
 mRNAﻣﺻداق دارد .

ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﺧودم و
ﻓرزﻧدم ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗوﺟﮫ وﯾژه ای ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدی
ﮐﮫ در راه دارﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.

در ﺻورت ﺑروز ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
<

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 ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﻟرز،
دردھﺎی ﻣﻔﺻﻠﯽ و ﺗب.

ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل اﺛرات دارو در ﻧﺎﻧﺳﯽ در طول ﻣدت
ﺑﺎرداری ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ و
ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد.

اﯾن ﻋوارض ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﭘس از ﭼﻧد روز ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﺑﯾن
ﻣﯽ روﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺧطری ﺗﺎ ﮐﻧون ﺛﺑت ﻧﺷده اﺳت.

ﭘس از واﮐﺳن زدن ﭼﮫ ﮐﺎری
ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟
<

اﯾﻣﻧﯽ طﯽ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﺗزرﯾﻖ دوز ﮐﺎﻣل واﮐﺳن اﯾﺟﺎد
ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺑراﺑر وﯾروس اﯾﻣن ﻧﯾﺳﺗﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﻧﺎﻗل وﯾروس
ﮐوﯾد 19-ﺑﮫ اطراﻓﯾﺎﻧﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻣوارد
ﭘﯾﺷﮕﯾری ازاﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس اداﻣﮫ دھﯾد.

<

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع واﮐﺳن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗزرﯾﻖ دو دوز
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :از ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﺑرای درﯾﺎﻓت دوز دوم در ﻣرﮐز
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد.

< ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ در ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺗری ﺷدﯾدﺗر
ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای ﻣدت ﺑﯾﺷﺗری ظﺎھر ﺷوﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻋﻼﺋم ﻧﺎدر و از ﻧوع ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد :
ﺑﮫ ﻋوارﺿﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻋوارض
ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ﻋوارض ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻋﻣل ﮐﻧﯾم.
< اﮔر دﭼﺎر ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷدﯾد ،ﺑﺎ دﮐﺗر ﯾﺎ داروﺳﺎز ﺧود درﺑﺎره آﻧﮭﺎ
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻋوارض را ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از
طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻠﯽ ﮔزارش ﺑﮫ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾد:

رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دو ﺗزرﯾﻖ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن
از ﺑﺎزدھﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر واﮐﺳن ﻣﮭم اﺳت .
ﺣﺗﯽ اﮔر واﮐﺳن زده اﯾد ﺑﺎز ھم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم دادن
ﺗﺳت ﮐوﯾد اداﻣﮫ دھﯾد.

https://gd.lu/5rGrFn
<

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

