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در صورت بروز عوارض جانبی 
چھ کار باید کرد؟ 

درد در محل تزریق، خستگی، سردرد، دردھای عضالنی، لرز، 
دردھای مفصلی و تب.

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

 https://gd.lu/5rGrFn

 این توصیھ در حال حاضر فقط برای واکسن ھای نوع 

محافظت از سالمت خودم و 
فرزندم پس از واکسیناسیون

ما می خواھیم توجھ ویژه ای بھ سالمتی شما و فرزندی 
کھ در راه دارید داشتھ باشیم. 

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

پس از واکسن زدن چھ کاری 
باید انجام دھم؟

مطابق با داده ھای فعلی، آسیب پذیری زنان باردار در صورت ابتال 
بھ ویروس کوید-19 افزایش می یابد. این امر خطر ابتالی مادر بھ 
بیماری ھای خطرناک، سقط جنین و تولد زودرس نوزاد را افزایش 

بھ ھمین دلیل شورای عالی بیماری ھای واگیردار در 
لوکزامبورگ (CSMI) واکسیناسیون زنان باردار را از ھفتھ دھم 

حاملگی توصیھ می کند. 

من باردار ھستم
چرا واکسن بزنم؟ 

بھ ھمین دلیل، مرکز کنترل اثرات دارو در نانسی در طول مدت 
بارداری شما با شما تماس می گیرد تا وضعیت سالمت شما و 

فرزندتان را بررسی کند. 

ایمنی طی چند ھفتھ پس از تزریق دوز کامل واکسن ایجاد 
می شود. بنابراین بالفاصلھ 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 ازابتال 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. 
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.
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اطالعات مربوط بھ واکسن در بخش InfoVAXX در >
سایت covidvaccination.lu در دسترس است.

ممکن است برخی از عوارض جانبی در مدت طوالنی تری شدیدتر 
باشند، یا پس از واکسیناسیون برای مدت بیشتری ظاھر شوند. 

ھمچنین ممکن است این عالئم نادر و از نوع متفاوتی 
بھ عوارضی کھ ھنگام دریافت واکسن شناختھ شده نیستند، عوارض 

غیر منتظره می گویند.

واکسن ھا، مانند ھر دارویی، ممکن است عوارض جانبی داشتھ باشند.
بیشترین عوارض جانبی ناشی از تزریق واکسن از این قرار است: 

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 اعالم کنید:
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مصداق دارد  mRNA.
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