
Dari (Afghanistan) 

 ما با هم در این شرایط هستیم.
 ما با هم از این شرایط عبور خواهیم کرد. 

(We’re in this together. 
We’ll get through it together.) 

 19-معلومات مربوط به کووید
(COVID-19 Information)  

 

 بی خطر است؟ 19-آیا زرق واکسین کووید
(Is the COVID-19 shot safe?) 

 بله. 

افراد انجام شده است تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.  آزمایشات روی واکسین یا تزریق آن روی بسیاری از

 واکسینی که ما در کانادا استفاده می کنیم بسیار بی خطر است.  در کانادا فقط می توان از واکسین های ایمن استفاده کرد.

 

 را دریافت کنند؟ 19-چه کسانی باید واکسین کووید
(Who should get a COVID-19 shot?) 

 افراد.همه 

 را در اسرع وقت زرق کنید. 19-مریض شوند. شما باید واکسین کووید 19-همه ممکن است به وسیله کووید

 

 زرق واکسین چگونه به من کمک می کند؟ 
(How will getting the shot help me?) 

 دریافت واکسین از شما و سایر افراد موجود در اطراف شما محافظت می کند.

 حتی افراد سالم نیز می توانند بر اثر این ویروس مریض شده و بمیرند. 

 است. 19-از یکدیگر محافظت کنید. تزریق واکسین بهترین راه برای محافظت از خود و اطرافیان تان در برابر کووید

 

 ممکن است به من عفونت کروناویروس منتقل کند؟ 19-آیا تزریق واکسین کووید
(Can the COVID-19 shot give me a coronavirus infection?) 

 خیر. 

 مصاب کند. 19-تزریق واکسین نمی تواند شما را به کووید

 

 منجر به عوارض جانبی می شود؟  19-آیا تزریق کووید
(Are there side effects from the COVID-19 shot?) 

 نمی شوند.  19-بسیاری از مردم هیچ مصاب به هیچ عارضه جانبی ناشی از تزریق کووید

عوارض جدی بعد از تزریق واکسین تنها در تعداد بسیار کمی از افراد می افتند. در صورت داشتن عوارض جانبی، آنها 

تماس بگیرید تا در مورد حال خود با  811باید ظرف چند روز از بین بروند. اگر بعد از چند روز از بین نرفتند، لطفاً با 

 پرستار صحبت کنید.

 



 

 ما با هم در این شرایط هستیم.
 ما با هم از این شرایط عبور خواهیم کرد. 

(We’re in this together. 
We’ll get through it together.) 

 بعد از تزریق واکسین ممکن است:

  در محل زرق قرمزی، گرما، تورم، کبودی، خارش یا احساس درد مشاهده کنید 

 احساس خستگی یا ناخوشی کنید 

  سردرد بیگیرید 

 تب یا لرز داشته باشید 

  احساس درد بدن یا درد مفاصل داشته باشید 

  احساس ناراحتی در معده )حالت تهوع(، ممکن است استفراغ )باال آوردن( ، یا مدفوع روان )اسهال( داشته باشید 

 غدد لنفاوی شما متورم شوند 

 دقیقه بعد از تزریق واکسین منتظر بوده و مکان را ترک نکنید.  30تا  15برای اطمینان از سالمت خود مهم است که 

 

 در برابر تزریق واکسین چه باید بدانم؟در مورد عکس العمل بد 
(What should I know about having a bad reaction to the shot?) 

 بسیاری از افراد بعد از تزریق واکسن واقعاً به طور جدی مریض نمی شوند.

 که شما واکسین شده اید: تماس بگیرید و به آنها بگویید 911اگر هر یک از موارد زیر را احساس کردید، لطفاً بالفاصله با 

 سردرد بسیار بدی که برطرف نمی شود 
 یک تشنج 
 مشکل در حرکت دادن اعضای بدن 
 مشکل در بینایی، یا همه چیز تار به نظر می رسد 
 مشکل در تکلم 
 مشکل در تنفس 
 درد در سینه 
 دل درد بسیار شدید 
 رنگ دست یا پای شما نسبت به حالت عادی فرق کرده است 
 یا بنفش روی بدن شما لکه های قرمز 
 )کبودی )غیر از جایی که واکسین زرق شد 
 )خونریزی )با سهولت بیشتر نسبت به حالت عادی 

 

 نیاز دارم؟ Alberta Health Careآیا برای دریافت واکسین به کارت 
(Do I need an Alberta Health Care card to get the shot?) 

 خیر. 

 را ندارید، کارکنان به شما کمک خواهند کرد. Alberta Health Careحتی اگر کارت 

 

 را پرداخت کنم؟  19-آیا باید هزینه تزریق کووید
(Will I have to pay for the COVID-19 shot?) 

 خیر. 

 رایگان است. 19-تزریق کووید


