اطالعات در مورد واکسن کووید۱۹-
باشنده گان عزیز شافهاوزن
واکسن بزنید!
شما از خود و خانواده خود را در برابر یک بیماری جدی محافظت می کنید.
پاندمی کرونا به طور گسترده در سوئیس گسترش یافته است و بسیاری از مردم به آن مبتال شدند  ،حالت برخی بیماران جدی
است .خوشبختانه واکسن هایی وجود دارد که ما را در برابر این بیماری محافظت می کند .برای تزریق واکسن دو سرنگ با
فاصله چهار هفته الزم است .پس از آن  ،حفاظت خوبی در برابر نوع غالب دلتا وجود دارد.
واکسن به خوبی قابل تحمل است .عوارض جانبی احتمالی (درد در محل تزریق  ،سردرد  ،تب) میباشد  ،معموالً خفیف و کوتاه
مدت است .این عوارض جانبی معموالً بسیار کمتر از زمانی است که به کرونا مبتال می شوید .عوارض جانبی جدی بلندمدت
تاکنون رخ نداده و انتظارآن نمی رود.
ما می خواهیم سرانجام از پاندمی خارج شده و به زندگی عادی بازگردیم .برای این ما نیاز به واکسیناسیون داریم
واکسیناسیون رایگان است.
گواهی واکسیناسیون سفرهای خارجی را ساده کرده و دسترسی به رویدادهای مختلف را تضمین می کند.
ما مشتاقانه منتظر استقبال شما در مرکز واکسیناسیون شارلوتنفلز هستیم .واکسیناسیون بسیار ساده و بدون عارضه  ،است  ،چه با
ثبت نام و چه بدون ثبت نام.
بااحترام
تیم واکسن کووید۱۹-

چگونه می توانم واکسن بزنم؟
لطفا کارت شناسایی و بیمه درمانی خود را همراه داشته باشید.

واکسیناسیون بدون ثبت نام:
به سادگی می توانید در زمان های مشخص شده (مرکز ورود) به مرکز واکسیناسیون مراجعه کنید:
 دوشنبه  ۵عصر تا  ۸شب سه شنبه  ۵بعدازظهر تا  ۸شب جمعه ساعت  ۲بعدازظهر تا  ۸شب شنبه  ۹صبح تا  ۱بعد از ظهرجهت تعیین وقت قبلی از طریق شماره تلفن  ۰۵۲۶۳۲۶۵۵۷ثبت نام کنید.
انتخاب رایگان تاریخ ثبت نام الکترونیکی:
اکنون می توانید زمان و تاریخ اولین و دومین واکسیناسیون خود را به صورت جداگانه از تاریخ های موجود درسایت زیر
انتخاب کنید:
www.sh.ch/corona
حتی اگر واکسیناسیون محافظت خوبی در برابر بیماری ها داشته باشد  ،مهم است که به رعایت قوانین توصیه شده بهداشتی و
رفتاری ادامه دهید.

