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 واکسن بزنم؟ SARS-CoV-2چرا باید برای مقابله با کروناویروس 

غالباً مرگبار  SARS-CoV-2کند. متأسفانه کروناویروس چون این کار به حفظ سالمت شما و دیگران کمک می

 سال. 80است، به خصوص برای بیماران باالی 

 

 هدف از واکسیناسیون علیه ویروس کرونا چیست؟ 

در حال پشت سر  که هاییوجود ندارد. واکسن 19-درمان مؤثری برای بیماران مبتال به کوویددر حال حاضر هیچ 

های پزشکی مدیریت این بیماری عفونی از طریق روش برای گذاشتن مرحله تأیید نهایی هستند، اولین فرصت واقعی

شوند و ی به این ویروس مبتال میشوند. هدف این واکسیناسیون اطمینان از این مسئله است که افراد کمترمحسوب می

 به وضعیت عادی بازگشت. تدریجتوان به کنند. فقط در این صورت میابتالی شدید، کاهش پیدا می موارد

 

 آیا مجبور هستم واکسن بزنم؟ 

 شود.خیر. واکسن به صورت داوطلبانه تزریق می

 

 ای پرداخت کرد؟آیا برای زدن واکسن باید هزینه

شود. دولت فدرال تمام هزینه تزریق خیر، تزریق واکسن به صورت رایگان و بدون توجه به وضعیت بیمه انجام می

را واکسیناسیون های احداث و فعالیت مراکز ها و دولت فدرال هزینهواکسن را پوشش خواهد داد. عالوه بر این، ایالت

 به صورت مشترک پرداخت خواهند کرد.

 

 وستفالن هم امکان دسترسی به آن وجود دارد؟-آیا در نوردراین

های موجود بین اعضای کشورهای عضو اتحادیه اروپا توزیع خواهد شد. دولت فدرال پس از تأیید نهایی واکسن، دوز

پس از آن دوزها را بر اساس جمعیت ساکن در هر ایالت فدرال، توزیع خواهد کرد. مراکز واکسیناسیون در نوردراین 

 های انجام شده فعالیت کنند و بالفاصله کار خود را آغاز خواهند کرد.ریزیماده هستند بر اساس برنامهوستفالن آ

 

 و چرا؟ -شود واکسن اول به چه کسانی تزریق می

سال به باال، ساکنان مراکز مراقبت از سالمندان در اولویت قرار دارند. این افراد به طور خاص در معرض  80افراد 

کند و خطر مرگ در این ها به شکل شدیدتری بروز میقرار دارند، چون این ویروس در آن SARS-CoV-2ابتال به 

 افراد بسیار باالتر خواهد بود.

 

های ویژه در بیمارستان ها کارکنان بخش بهداشت و درمان، مانند افراد شاغل در اورژانس و مراکز مراقبتپس از آن

 بستری بیماران سالمند.و همچنین مراکز درمان سرپایی و 

 

 STIKO( دولت فدرال اتخاذ خواهد شد. STIKO) یهای کمیسیون واکسیناسیون دائمگیری بر اساس توصیهتصمیم

نویس سازی پیشروی آماده آکادمی ملی علوم آلمانبخشی از مؤسسه رابرت کخ است و با همکاری کمیته اخالق و 

را برای افراد به واکسیناسیون  هایمزیتنه تنها  STIKOکند. ان کار میآلمدر واکسیناسیون الزم برای های توصیه

 گیرد، بلکه به جمعیت به طور کل هم توجه دارد.صورت مجزا نظر می

 

 آیا در این مدت کوتاه، امکان واکسن زدن به این تعداد از افراد وجود دارد؟

 . شوددست محسوب میاز این بله، واکسیناسیون ساالنه آنفوالنزا یک نمونه خوب  
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این موضوع که افراد سالمند و کسانی که در معرض خطر قرار دارند، واکسن ویروس کرونا را به سرعت دریافت 

های سزایی برخوردار است. به همین منظور، با وجود احداث مراکز ثابت واکسیناسیون، تیمکنند، از اهمیت به

ند شد، به عنوان مثال برای حضور در مراکز مرقابت از سالمندان، تا کار واکسیناسیون سیار هم به کار گرفته خواه

های واکسیناسیون مراکز )برای ساکنین و کارکنان( انجام شود. این تیماین تزریق واکسن به صورت گروهی در داخل 

 در محل با مراکز واکسیناسیون هماهنگ خواهند بود.

 

 ان مربوطه توسط پزشکان واکسینه شوند.توانند در بیمارستکارکنان بیمارستان می

 

 آیا یک بار تزریق واکسن کافی است؟

خیر، واکسن ویروس کرونا باید پس از گذشت چند هفته از تزریق واکسن اول، مجدداً تزریق شود. در غیر اینصورت  

 مؤثر نخواهد بود.

 

 شود؟اندازی میچرا مراکز تزریق واکسن راه

دهی شده مسیر تزریق واکسن کمک کنند و به ما اطمینان بدهند توانند به مدیریت سازمانمیمراکز تزریق واکسن 

ها باید در دمایی بسیار شوند. به عنوان مثال، بعضی از واکسنبه درستی نگهداری و استفاده می 19-های کوویدواکسن

 درجه( نگهداری شوند.   -70پایین )تا زیر 

 

ها را پیش از منقضی های تحویل شده به مراکز واکسیناسیون که هر روز واکسنواکسنبه عالوه، مقدار زیادی از 

دانیم، گیرد. با توجه به آنچه در حال حاضر میکنند، به طور کامل مورد استفاده قرار میشدن به صدها نفر تزریق می

 شوند.ها خیلی زود منقضی میواکسن

 

وستفالن را مشاهده کنید: -یناسیون در نوردرایناینجا نمای کلی مراکز واکس در توانیدمی

nrw-impfzentren-https://www.mags.nrw/coronavirus 

 

 مراکز واکسیناسیون در چه ساعاتی باز خواهند بود؟ 

ها ب.ظ. باز باشند. این ساعت 8:00ق.ظ. تا  8:00از ساعت رود مراکز واکسیناسیون در هفت روز هفته انتظار می

 های موجود، تغییر کنند.ممکن است در فاز ابتدایی با توجه به میزان واکسن

 

 شود؟های مراجعه چطور مشخص میساعت

 116 117وقت مراجعه در سراسر کشور باید از شماره تلفن  تعیینهای انجام شده، برای ریزیبر اساس برنامه

سایت و یک برنامه تلفن همراه هم برای تعیین وقت مراجعه، در دسترس قرار خواهد گرفت. استفاده کرد. یک وب

وستفالن را به -( مسئولیت به انجام رساندن این وظیفه خطیر در نوردراینAHIPانجمن پزشکان قانونی بیمه درمانی )

 عهده خواهد داشت.

 

 توانم همین اآلن وقت بگیرم؟آیا می

 پذیر خواهد بود.خیر، تعیین وقت مراجعه فقط پس از تحویل واکسن به مراکز واکسیناسیون امکان 

 

 توانم واکسن بزنم؟چه زمانی می

-SARSاین مسئله به سن و شغل شما بستگی دارد. افرادی که به طور خاص در معرض ابتال به کروناویروس 

CoV-2  ها ها واکسن به تدریج به سایر گروهواهند کرد و پس از آنرا دریافت خ واکسنقرار دارند پیش از همه

 شود.تزریق می

  

https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
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های خاص را ارائه کمیسیون واکسیناسیون دائمی مؤسسه رابرت کخ اطالعات بیشتر درباره زمان واکسیناسیون گروه

 خواهد کرد.

 

 د؟های زیرساخت زودتر انجام شوتزریق واکسن به کارکنان ضروری بخشممکن است آیا 

نشانی( بخشی الینفک از زندگی روزمره ما و فعالیت های زیرساختی )مانند پلیس و آتشبله، کارکنان ضروری بخش 

شوند. به همین دلیل برای تزریق واکسن در اولویت قرار خواهند داشت. با این وجود، تزریق واکسن ایالت محسوب می

 لمند، انجام نخواهد شد.های پرخطر، مخصوصاً افراد ساها پیش از گروهبرای آن

    

 آیا امکان نگهداری و سرد کردن واکسن به اندازه کافی وجود دارد؟

ها فائق شویم. واکسن را تنها توانیم بر آن، اما میدهندهای بزرگی را پیش روی ما قرار میچالشلجستیکی  مسائل

مراکز واکسیناسیون به تجهیزات برودتی الزم مجهز  با این حالتوان در دمای محیط قرار داد، برای مدت محدودی می

 خواهند بود.

 

 توانم برای کمک در مراکز واکسیناسیون داوطلب شوم؟آیا می

 AHIPتوانند به عنوان کارکنان بهداشتی به در مراکز واکسیناسیون از داوطلبان استقبال خواهد شد. افراد داوطلب می

تمام کسانی که عالقمند هستند از  کمک کنند یا در ساماندهی فرایند واکسیناسیون در مراکز مربوطه، ما را یاری نمایند.

از طریق آدرس شود به صورت آنالین به عنوان داوطلب در مراکز واکسیناسیون فعالیت داشته باشند، تقاضا می

nrw.de-www.freiwilligenregister توانید به این سایت مراجعه برای کسب اطالعات بیشتر هم می نام کنند.ثبت

 .نمایید

 

 تا چه مدت دیگر مجبور هستم از ماسک استفاده کنم؟ 

حفاظت کنید. کنند از خودتان و دیگران ها به شما کمک میدر حال حاضر پاسخ به این سؤال کمی دشوار است. ماسک

 پس از تزریق تعداد کافی واکسن، زندگی عمومی به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت.

 

 چه زمانی نابود خواهد شد؟ SARS-CoV-2کروناویروس 

ویروس کرونا تا مدتی زندگی عادی ما را دچار تغییر خواهد کرد. تنها زمانی که واکسن کافی به طور کامل در 

مطمئن شویم « ایایمنی گله»توانیم به لطفتمام افراد در مقابل این ویروس واکسینه شوند، می دسترس قرار بگیرد و

 پذیر است.های ویروسی امکانکه زندگی با این ویروس هم مانند سایر بیماری

 

 

 برای دریافت اطالعات با چه کسی تماس بگیرم؟

شود، با خط ویژه ا و واکسنی که در آینده عرضه میگیری جهانی ویروس کرونبرای کسب اطالعات بیشتر درباره همه

 خدمات کروناویروس دولت ایالتی تماس بگیرید:

9119-1001  /0211 

 ب.ظ. 8:00ق.ظ. تا  8:00جمعه، –دوشنبه

 ب.ظ. 6:00ق.ظ. تا  10:00شنبه و یکشنبه، 

 corona@nrw.deایمیل: 
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