
 

) چیست؟19-نا(کوویدروویروس ک  
نیز نامیده می شود) یک بیماری جدیدی است کھ اکنون مدت بیش یکسال است کھ شیوع  19-نا ویروس(کھ کوویدوکر 

 پیدا کرده است. آن مشکالت عمده ی زیادی را در تمامی جھان بھ وجود آورده است. 
 

 خوب می شوند. اکثر مردم مبتال بھ کرونا ویروس با استراحت در خانھ
 

اما برای بعضی مردم این بیماری بسیار جدی است و ممکن 
 است مشکالت بزرگ و یا حتی مرگ را سبب شود.

 

 برخی عالیم بیماری ویروس کرونا:

 

حس بویایی و یا ذائقھ شما از بین 
 رفتھ و یا تغییر می کند

 

 تب و حرارت باال
 

سرفھ جدید و  شروع شدن 
 استمرار آن

ا�ر عال�م فوق را دار�د، در همانجائئ که هست�د با�ت بمان�د و در 
مالء عام ظاهر �ش��د. وجهت در�افت موعد آزما�ش کرونا با 

به تماس ش��د و �ا به این و�سا�ت مراجعه   119شمارە تل�فون 
. کن�د   

www.gov.uk/get-coronavirus-test 

ما باید با پوشاندن صورت ھنگام تردد، حفظ فاصلھ از دیگران و شستن مرتب دستھا، از انتشار ویروس کرونا  
 جلوگیری کنیم.

 

 

 

 

 خبر خوب اینکھ اکنون واکسن برای حفاظت شما از ویروس کرونا موجود است.

ان ز�ادی توص�ه شدە است. اطالعات ب�ش�ت در مورد وا�سن در صفحه در�افت  ف وا�سن کامال اخت�اری است اما به م�ی
 د�گر این برگه ذکر شدە است. 



 

)19-اطالعاتی در مورد واکسن ویروس کرونا(کووید
واکسن جھت شناسائی ایمن بودن آن 

 آزمایش شده است.

 

آمپول تزریقی واکسن احتیاج دارید  2شما بھ 
 ھفتھ فاصلھ است. 12تا  3کھ بین آنھا 

 

T  واکسن کرونا یک آمپول تزریقی
 است.

 .محتوی ھیچگونھ تولیدات حیوانی نیستواکسن ویروس کرونا 

   

B .با دریافت واکسن، شما خود را از ویروس کرونا ایمن می کنید 

 

ما ھنوز نمی دانیم کھ این امر از 
دریافت و منتقل کردن بیماری از سوی 

 شما جلوگیری میکند.

  
دریافت واکسن ،احتمال شدت گرفتن 

بیماری ناشی از ویروس کرونا را در 
 را کاھش می دھد. صورت ابتالی بھ آن

   

واکسن ویروس کرونا را بھ شما منتقل 
 نمیکند.

واکسن ویروس کرونا را بھ شما منتقل نمی کند، اما ممکن است باعث درد آرنج شما شود. طبیعی است کھ خود را ناخوش 
کنید کھ دچار سرما خوردگی شده اید. این بدین معنی است روز بعد از تزریق واکسن، حس  2یا  1احساس نماید، و برای مدت 

 کھ واکس بدن شما را جھت مقابلھ با ویروس کرونا تعلیم می دھد.

واکسن حمایت فوری را بھ  شما نمی دھد و مدت چندین ھفتھ طول می کشد تا فعال شود و شما الزم است تا ھر دو نوبت واکسن 
 اصل نماید. را دریافت کنید تا حمایت بھتری را ح

 اما شما ھمچنان باید خود را ایمن نگھ دارید، بعد از دریافت واکسن لطفا موارد زیر را رعایت کنید:

 

 دستان خود را مرتبا با دقت بشورید.

 
 ماسک صورت بپوشید.

  

 از بقیھ مردم فاصلھ بگیرید(فاصلھ اجتماعی)


