
Die Corona-Schutzimpfung bringt das volle Leben zurück.

 را برمی گرداند.
گ

واکسیناسیون علیه کرونا کل زند�

CORONA VERSTEHEN

شناخت کرونا

FARSI



Minister Boris Pistorius

وزیر بوریس پیستوریوس 
عضو مجلس ایال�ت و ریاست شورای

 بنیاد ورزش - لوتوی نیدرزاکسن

Minister Boris Pistorius

MdL, Vorsitzender des Stiftungsrats der 

Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung

Dr. Hans Ulrich Schneider

Vorsitzender des Vorstands der 

Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung 

Dr. Hans Ulrich Schneider

. هانس اولریش اشنایدر  دک�ت
 ریاست هیات مدیره بنیاد ورزش - لوتوی نیدرزاکسن

 خوانندگان عزیز،

کرونا هستیم.  ی  ما درگ�ی همه گ�ی که همه  است  از یک سال  بیش 

 
گ

زند� آمد.  وجود  به  اشخاص  همه  برای  شدیدی  های  محدودیت 

طرز  به  نگرا�ن  و  ترس  گردید.  می  متوقف  بایست  می  اجتماعی 

محسویس افزایش یافت. 

ما  همه  برای  موثری  های  واکسن  کوتاهی  مدت  ظرف  خوشبختانه 

بازگشت  رسیع،  علمی  های  موفقیت  این  کمک  به  شدند.  ساخته 

 و فعالیت های معمویل مانند ورزش کردن، با خانواده 
گ

دوباره به زند�

ن و دیدن پدربزرگ، مادربزرگ و نوه ها،  و دوستان به رستوران رف�ت

علیه  واکسیناسیون  که  است  واضح  کامال  شد.  پذیر  امکان  دوباره 

کرونا موثرترین روش ایم�ن دربرابر کووید ١٩ و انتشار آن می باشد. 

واکسیناسیون نه تنها باعث ایم�ن خود شخص، بلکه باعث ایم�ن کل 

ش این همه  جامعه می شود. از این طریق ما می توانیم جلو گس�ت

اما  کنیم.  کم�ت  را  تماس  های  محدودیت  متعاقبا  و  گرفته  را  ی  گ�ی

تاکنون باوجودی که واکسن به اندازه کا�ن موجود بوده و ح�ت امکان 

باال�ی  بسیار  کیفیت  از   
گ

هم� که  مختلفی  های  واکسن  ن  ب�ی انتخاب 

، مردم واکسینه  برخوردارند، وجود دارد، ویل متاسفانه به اندازه کا�ن

نشده اند. 

از این رو ما باید به تمام اقشار جامعه، اطالعات و توضیحات کا�ن 

را داده و برای واکسیناسیون تبلیغ کنیم. در ژوئن ۲۰۲۱، بنیاد ورزش 

و  مهاجرت  امور  در  ایالت  نماینده  همکاری  با  نیدرزاکسن  لوتوی   -

ودر کاپف و شورای پناهندگان نیدرزاکسن،  مشارکت، خانم دوریس رسش

ن واکسیناسیون را به ۱۶ زبان به راه انداختند. پزشکان همزمان  یک کمپ�ی

درویدیوهای کوتاهی درباره ویروس و واکسیناسیون علیه آن، به زبان 

، فرانسوی، رویس و یا  مادری خود، به عنوان مثال تر� ، کردی، عر�ب

انگلییس توضیح می دهند.

به عالوه این بروشور راهنما باید اطالعات زیادی به خوانندگان داده 

و سبب ایجاد اعتماد نسبت به واکسیناسیون شود. ما امیدواریم که 

سواالت و پاسخ های موجود در این بروشور بتوانند تاحدودی نگرا�ن 

ند.  ن ب�ب و ترس شما را نسبت به کرونا و واکسناسیون علیه آن، از ب�ی

ی اطالعات  بسیار مهم است که تا جا�ی که ممکن است، افراد بیش�ت

الزم در این زمینه را کسب کرده و اقدام به واکسینه شدن خود کنند، 

تا بتوان از این راه با ویروس مبارزه کرد.       

ین ها و سالم�ت با آرزوی به�ت

بوریس پیستوریوس و دک�ت هانس اولریش اشنایدر

سخ�ن با خوانندگان کتاب

Grußwort



،مرتحم ناگدنناوخ

 ار ام همه یگدنز مین و لاس کی تدم هب انورک یریگ همه
 یگدنز ،کچوک داعبا رد - تسا هداد رارق دوخ طلست تحت
 نیا .نامیعامتجا یگدنز ،رت عیسو داعبا رد و یصوصخ
 یدایز تالکشم و اه شلاچ ،هدنیآرد هچ و زورما هچ یریگ همه
 شیامزآ اب :تفگ ناوت یم اما .دهد یم رارق ام یور شیپ ار
 هب هک ینادنورهش دصرد میدش قفوم نویسانیسکاو و
 هدروآ نییاپ ار دندش یم التبم انورک هب یتخس تروص
.مینک رپ دیدج یگدنز اب ار داصتقا و راک رازاب ،هعماج و

 هب یرتشیب یاه تیقفوم یتح هدنیآرد هکنیا یارب
 همه ناکما تروصرد هک تسا مهم رایسب ،میروآ تسد
 دوخ یتمالس عفن هب - .دنوش هنیسکاو و شیامزآ مدرم

!ام همه و

 دروم رد یبوخ تاعالطا هک تسا مهم نینچمه
 دیاب تاعالطا نیا .دشاب هتشاد دوجو نویسانیسکاو
 هب .دنشاب کرد لباق یتحار هب و هدوب دامتعا لباق
 دنا هدمآ ام دزن یرگید روشک زا هک ینادنورهش صوصخ
 نتسناد هب ،دنرادن یفاک طلست یناملآ نابز هب زونهو

 .دنتسه هتسباو تاعالطا نیا

 یاه نابز هب دروم نیا رد یدایز تاعالطا رضاح لاح رد
 نیپمک هلمج زا .دنشاب یم مومع سرتسدرد یفلتخم
 هک ،”میهد یم حیضوت همه یارب ام“ لاتیجید ییوئدیو
 ترجاهم روما رد نسکازردین تلایا هدنیامن ناونع هب نم
 و نسکازردین ناگدنهانپ یاروش یراکمه اب تکراشم و
 یزادنا هار ۲۰۲۱ نئوژ رد نسکازردین یوتول - شزرو داینب

.مدرک

Doris Schröder-Köpf
Niedersächsische Landesbeauftragte 

für Migration und Teilhabe

ودر کاپف  دوریس �ش
نماینده ایالت نیدرزاکسن

در امور مهاجرت و مشارکت

 ینیپمک بلاقرد زین نسکازردین تلایا تلود نینچمه 
 یارب ”میتسه رت یوق ام نویسانیسکاو اب“ مان اب
 لمع هب تظفاحم دوخ زا رتهب ،یرتشیب دارفا هکنیا

 .دنک یم غیلبت ،دنروآ

 دیراد دوخ ناتسد رد هک  یروشورب ییاهن فده دیاب نیا
 .دشاب زین

 یمهم تاعالطا و اه ییامنهار ،قیاقح همه امش اجنیا رد
 میمصت رد امش هب تسیاب یم هک درک دیهاوخ ادیپ ار
 کمک نویسانیسکاو درومرد ناتیصخش الماک یریگ
 دروم رد ههبش و کش دنچ ای کی قیرط نیا زا دیاش .دنک

.ددرگ فرطرب نویسانیسکاو قیرزت

 هعومجم نیا .تسا دوجوم فلتخم نابز ۱۰ هب روشورب نیا
 و ناکشزپ زا یدایز دادعت طسوت هک تسا یقیاقح زا ینغ
 یلاتیجید تروص هب هن هک - تسا هدش یسررب ناصصختم
 تروص هب ،تسا هدش پاچ ذغاک یوررب هکلب ،تنرتنیا رد
 یتح نوچ دور یمن نیب زا زگره هک یتسد عجرم باتک کی
 تسه یپاچ یاه باتک بلاقرد تاعالطا هب زاین مه هزورما

.دنشاب ندز قرو و نتفرگ تسد رد لباق هک

 مراودیمارتمهم همهزا .مراد تداعس یوزرآ امش یارب نمضرد
 ات ،دربب رتالاب ار امش تاعالطا روشورب نیا هعلاطم
 اب هطباررد دیناوتب تحار لایخ اب تیاهنرد هک ییاج

.دیریگب میمصت دوخ ندش هنیسکاو

!دیشاب ملاس
مارتحا اب

 فپوک -ردورش سیرود
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3

چرا باید خود را دربرابر کووید ۱۹ واکسینه کرد؟
  Warum sollte man sich gegen COVID-19  
  impfen lassen?

همه واکسن های موجود  کووید ۱۹ایم�ن خو�ب در برابر ابتال 

به کرونا ویروس سندرم حاد تنفیس ٢ ایجاد کرده و در برابر 

ابتالی سخت به کووید ۱۹  بسیار موثر هستند. واکسیناسیون 

بلکه  کند،  می  محافظت  شده  واکسینه  شخص  از  تنها  نه 

نان قابل توجهی  ن به م�ی خطر انتقال ویروس به دیگران را ن�ی

ن از افرادی که  کاهش می دهد. از این طریق می توان همچن�ی

ن محافظت کرد،  در حال حا�ن نمی توانند واکسینه شوند ن�ی

به عنوان مثال کودکان زیر دوازده سال. واکسیناسیون کمک 

کند. واکسیناسیون  ایم�ن جمعی می  ایجاد  به  توجهی  قابل 

ی است  برای مهار همه گ�ی علیه کووید ۱۹ موثرترین وسیله 

و به کاهش محدودیت های تماس برای همه در کوتاه مدت 

کمک می کند.

واکسیناسیون  هم  باز  باشد،  ن  پای�ی هم  ابتال  نرخ  اگر  ح�ت 

حاد  سندرم  ویروس  دلتای  نوع  حا�ن  درحال  است:  مهم 

ن در رسارس اروپا به رسعت در  تنفیس ٢ در آلمان و همچن�ی

ش است. این نوع از ویروس به طور قابل توجهی  حال گس�ت

مرسی تر از نوع قبیل آلفا است. تحقیقات نشان می دهند 

ن ایم�ن خو�ب در برابر نوع دلتا  که واکسیناسیون کامل همچن�ی

به وجود می آورد. در رابطه با واکسن ها�ی که تزریق دو دوز 

که  گفت  توان  می  وضوح  به  است،  الزم  کامل  ایم�ن  برای 

نان حفاظت واکسن ها�ی که فقط در یک دوز تزریق می  م�ی

ن تر است. شوند، بسیار پای�ی

اکنون برای کسا�ن که به صورت کامل واکسینه شده اند - و 

ن افرادی که از بیماری با کووید ۱۹ بهبود یافته اند -  همچن�ی

بسیاری از محدودیت های کرونا�ی برداشته شده استثناها�ی 

درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال، شما از محدودیت 

ن می  های تماس که هنوز وجود دارد معاف هستید وهمچن�ی

توانید در موارد خاص از الزام به قرنطینه معاف شوید.

ن  ایط افرادی که نتیجه آزمایش منفی دارند ن�ی در بسیاری از رسش

ن حال اکنون گواهی  شامل این معافیت ها می شوند. درع�ی

امکان  این  که  باشد  می  موجود  ن  ن�ی دیجیتال  واکسیناسیون 

را فراهم می سازد تا با استفاده از مدرک واکسیناسیون به 

ن  صورت دیجیتال، واکسیناسیون فعیل و قبیل  کووید ۱۹ ن�ی

ثبت شود.

غم واکسیناسیون  با این حال ممکن است برخی از افراد عل�ی

به ویروس کرونا مبتال شوند و یا آن را منتقل کنند، هرچند 

از  به�ت  برای محافظت  یابد.  می  کاهش  به شدت  که خطر 

 ما - چه افرادی که واکسینه شده 
گ

خود و همنوعانمان، هم�

و چه کسا�ن که بهبود یافته اند -  باید همچنان به این فرمول 

پایبند باشیم: حفظ فاصله - رعایت بهداشت – استفاده از 

ماسک در طول روز – تهویه به صورت مرتب – استفاده از 

اپلیکیشن هشدار کرونا.

چرا باید خود را دربرابر کووید ۱۹ واکسینه کرد؟
Warum sollte man sich gegen COVID-19 impfen lassen?



سواالت متداول درمورد واکسیناسیون علیه کرونا

Allgemeines zur Impfung gegen Corona

4  چه واکسن ها�ی علیه کرونا در کشور آلمان  
دارای مجوز هستند؟  

  Welche Impfstoffe gegen Corona sind in  

  Deutschland zugelassen?

مدرنا،   ،)”Comernaty„( تک  بیون-  های  واکسن  آلمان  در 
ازنکا )„Vaxzevria”( و جانسون اند جانسون دارای مجوز  اس�ق

هستند.  

5  واکسن های مختلف چگونه اثر می کنند؟
Wie wirken die verschiedenen Impfstoffe?

اصطالحا  که  را  بدن  خود  دفاعی  سیستم  ها  واکسن  همه 
دفاع ایم�ن نامیده می شود، به گونه ای فعال می کنند که 
بدن  کند.  محافظت  ویروس  برابر  در  خود  از  بتواند  بدن 
بنابراین به صورت طبیعی موادی را برای دفاع از خود تولید 
می کند، که آنها از بدن دربرابر ویروس محافظت می کنند. 
خودش  از  تواند  می  چطور  دهد،  می  یاد  بدن  به  واکسن 

دفاع کند.

گذاری   ان تاث�ی ن 6  واکسن های مختلف از لحاظ م�ی
چه تفاوت ها�ی با یکدیگر دارند؟  

 Wie unterscheiden sich die Impfstoffe in  

 ihrer Wirksamkeit?

تمام واکسن ها بسیار خوب از انسان دربرابر ابتالی شدید 
عمل  به  محافظت  آن،  دراثر  مرگ  ح�ق  یا  و   ١٩ کووید  به 

4
اطالعات عمومی واکسیناسیون
Impfungen allgemein

واکسیناسیون به صورت کیل
             Impfungen allgemein

1  واکسیناسیون چیست؟
         Was ist eine Impfung?

دربرابر  افراد  سازی  ایمن  منظور  به  واکسن  یک  تزریق  به 
انسان  شود.  می  گفته  واکسیناسیون  دار،  واگ�ی های  بیماری 
برای ایمن شدن، باید به طور مرتب علیه برخی از بیماری ها 
واکسینه شود )به عنوان مثال، کزاز(. ویل علیه سایر بیماری 
ها یک یا دوبار واکسینه شدن کا�ن است )به عنوان مثال، فلج 

اطفال و یا کرونا(. 

2  واکسن ها چگونه عمل می کنند؟
          Wie funktionieren Impfungen?

واکسن قدرت دفاع طبیعی بدن را فعال می کند. نام دیگر 
وادار  را  ایم�ن  سیستم  واکسن  است.  ایم�ن  سیستم  آن 
دربرابر  دفاع  برای  را  موادی  به صورت طبیعی  که  کند  می 

بیماری، تولید کند. به این مواد، آن�ق بادی گفته می شود.

3  به چه دلیل واکسن زدن مهم است؟

Warum sind Impfungen wichtig?

با واکسن زدن، خطر ابتال به بیماری کاهش می یابد. هنگامی 
ی ها و یا قارچ ها وارد بدن می شوند،  که ویروس ها، باک�ق
ایجاد عفونت می کنند. برخی از عفونت ها ح�ق می توانند 
باعث مرگ شوند. به وسیله واکسیناسیون می توان از بروز 
ن ترتیب از مشکالت سالم�ق که بعضا  عفونت ها و به هم�ی

ی به عمل آورد. سالها بعد می توانند ظاهر شوند، جلوگ�ی



می آورند. طبق جدیدترین دانسته های علمی، هیچ تفاوت 
گذاری انواع این واکسن ها وجود ندارد. می  ن تاث�ی خایص ب�ی
توان با اطمینان گفت که همه واکسن ها بعد از تزریق اول، 
یک ایم�ن خوب و بعد از تزریق دوم یک ایم�ن بسیار خوب، 

ایجاد می کنند.   

7  به چه کیس، چه نوع واکس�ن زده می شود؟
Wer wird mit welchem Impfstoff geimpft?

ن ١٦ و ٥٩ سال واکسن بیون-  در آلمان به افراد جوان تر ، ب�ی
اتحادیه  در  اکنون  تک  بیون-  واکسن  شود.  می  تزریق  تک 
باال  به  ١٢ سال  از  نوجوانان  و  کودکان  به  تزریق  برای  اروپا 
مجاز می باشد. البته هنوز باید منتظر توصیه ی کمیسیون 
آیا همه افراد از ١٢ سال به  واکسیناسیون رسارسی بود، که 
یا درابتدا فقط کسا�ن که از قبل  باید واکسینه شوند و  باال 

بیماری ها�ی دارند. 
تزریق واکسن مدرنا در حال حا�ن برای افراد باالی ١٨ سال 

مجاز می باشد. 
می  ازنکا  اس�ق کت  رسش به  متعلق  که  هم   Vaxzevria واکسن 
واکسیناسیون  کمیته  باشد.  می  مجاز  سال   ١٨ از  باشد، 
رسارسی، تزریق این واکسن را برای افراد باالی ٦۰ سال توصیه 

می کند. 
ن به افراد باالی ١٨سال تزریق  واکسن جانسون اند جانسون ن�ی
می شود و زدن این واکسن همان بار اول کافیست. کمیسیون 
این  که  است  کرده  توصیه  بازهم  رسارسی  واکسیناسیون 

واکسن فقط به افراد باالی ٦۰ سال تزریق گردد. 
 )Vaxzevria( ازنکا  اس�ق و  مدرنا  تک،  بیون-  های  واکسن 

زما�ن  فاصله  یک  با  و  دوبار  هرکدام  برعکس،  درست  باید 

چندهفته ای، تزریق شوند. 

8  آیا من خودم می توانم انتخاب کنم، کدام 
واکسن را بزنم؟  

  Kann ich mir aussuchen, mit welchem  

  Impfstoff ich geimpft werde?

کیس  هیچ  اما  کند.  انتخاب  خودش  تواند  نمی  کیس   ، خ�ی
ن  پذیرف�ق بپذیرد.  را  زدن  واکسن  پیشنهاد  نیست،  مجبور 

پیشنهاد برای زدن واکسن کرونا اختیاری است. 

بالفاصله بعد از تزریق واکسن چه اتفا�ق می افتد؟

Was passiert direkt nach der Impfung?

9  بعد از تزریق واکسن، چه اتفا�ق در بدن من می  
افتد؟  

  Was passiert nach der Impfung in   

  meinem Körper?

بدن به واکسن واکنش نشان داده و به صورت طبیعی موادی 
از  دربرخی  دلیل،  ن  هم�ی به  کند.  می  تولید  دفاع  جهت  را 
موارد منجر به واکنش ها�ی در بدن می شود که انسان آنها را 
احساس می کند و آزاردهنده هستند. معموال این واکنش ها 
مالیم بوده بعد از چندروز خود به خود برطرف می شوند. 
و  درد  احساس  از:  عبارتند  واکسن  به  احتمایل  های  واکنش 
فشار در محل تزریق، قرمز شدن پوست و یا متورم شدن. 
تب،  رسدرد،   ،

گ
خست� حالت  به  منجر  تواند  می  ن  همچن�ی

احساس لرز، حالت تهوع و دردهای عضال�ن شود. 

5
بالفاصله بعد از واکسیناسیون چه اتفا�ق می افتد؟

Was passiert direkt nach der Impfung?
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10  به چه دلیل حال بع�ن از افراد، بعد از تزریق  
واکسن بد می شود؟  

 Warum geht es manchen Menschen nach  

 dem Impfen schlecht?

بدن های ما با هم فرق دارند. پس بنابراین بدن های مان 
ن  واکنش های متفاو�ق هم از خود نشان می دهند. به هم�ی
شدیدتر  را  واکسن  به  واکنش  افراد،  برخی  که  است  دلیل 
ح�ق  هم  برخی  و  تر  ضعیف  ها  خییل  کنند،  می  احساس 

هیچ واکنیسش احساس نمی کنند. 

ن های مخصوص واکسیناسیون در کجا   11  کمپ�ی
دایر شده ا ند؟  

Wo finden besondere Impfaktionen statt?

ن های مخصوص واکسیناسیون در ……… دایر شده  کمپ�ی
های  ن  کمپ�ی کنید،  ی  پیگ�ی محیل  اخبار  طریق  از  لطفاً  اند. 

مخصوص واکسیناسیون در کجا دایر هستند.
وری است؟ 12  آیا تست کرونا قبل از واکسیناسیون �ن

 Ist vor der Impfung ein Corona-Test  

 notwendig?

نشان  خود  از  عالیمی  گونه  هیچ  شخص  که  زما�ن  تا   ، خ�ی
ایط قبل از واکسیناسیون نبوده و  ندهد، تست کرونا جزء رسش

وری نمی باشد. �ن

13   برای واکسیناسیون چه مداریک را باید به همراه  
داشته باشم؟   

   Was muss ich zur Impfung mitbringen?

کارت  واکسیناسیون،  جهت  شده  مشخص  تاریخ  در  لطفاً 
کارت   ،) درما�ن خدمات  بیمه  )کارت  سالمت  ونی�  الک�ق
چه زرد رنگ واکسیناسیون خود  شناسا�ی و یا گذرنامه و دف�ق

را )در صور�ق که آن را دارید( به همراه داشته باشید.
14  چه کیس هزینه واکسیناسیون را پرداخت می کند؟

    Wer bezahlt die Impfung?

یا  دول�ق  بیمه  پوشش  تحت  شخص  اینکه  از  نظر  �ف 
رایگان  درهرصورت  واکسیناسیون  هزینه  باشد،  خصویص 
خانواده  پزشک  نزد  واکسیناسیون  درمورد  قضیه  این  است. 

ن صدق می کند. ن�ی

15  هزینه رفت و آمد تا مرکز واکسیناسیون را  
د؟ چه کیس بر عهده می گ�ی  

  Wer übernimmt die Fahrtkosten zum  

  Impfzentrum?

برای افراد خایص که محدودیت حرک�ق و جابجا�ی دارند، 

تقبل  را  تاکیس  های  هزینه  باید  درما�ن  خدمات  های  بیمه 
کنند.برخی از ایالت ها ، شهرها و بخشداری ها، برای تقبل 

هزینه تاکیس، مقررات خایص دارند.

ن به مرکز واکسیناسیون را   16  چنانچه امکان رف�ق
نداشته باشم, چطور؟  

  Was ist, wenn ich nicht ins Impfzentrum  

  kommen kann?

تیم های واکسیناسیون سیار می توانند به خانه شما بیایند و 
یا شما به یک مرکز واکسیناسیون منتقل می شوید. امکان و 
 به مسئولیت ایالت 

گ
 این امر در هرمنطقه ای، بست�

گ
چگون�

فدرال مربوطه  دارد.

17  چنانچه بیمه درما�ن نداشته باشم چطور؟
    Was ist, wenn ich keine   

    Krankenversicherung habe?

ن وضعیت بیمه  انجام واکسیناسیون کرونا بدون در نظر گرف�ق
شما، رایگان است. هزینه واکسیناسیون برعهده ایالت فدرال 

می باشد.

ن واکنش بدن بعد از تزریق واکسن و   18  فرق ب�ی
عوارض جان�ب واکسن چیست؟  

 Was ist der Unterschied zwischen   

 Impfreaktionen und Nebenwirkungen?

واکنش به واکسن نشانه خو�ب است. نشان می دهد که واکسن 
وع به دفاع از خودش کرده است. عوارض  اثر کرده و  بدن رسش
جان�ب خوب نیستند و می توانند خطرناک هم باشند. ویل 
خییل به ندرت اتفاق می افتند. ی� از عوارض جان�ب خاص 
ویل نادر، به عنوان مثال یک واکنش آلرژیک به واکسن است. 
اگر انسان بعد از تزریق واکسن، مثال تب کند و تب بعد از 
مراجعه  پزشک  به  باید  حتما  نرود،  ن  ب�ی از  روز  سه  گذشت 
 Vaxzevria ن اگر فردی بعد از تزریق واکسن کند. و همچن�ی
گردد  شدیدی  رسدردهای  دچار  ازنکا،  اس�ق کت  رسش به  متعلق 
به  حتما  باید  کنند،  پیدا  ادامه  روز  چندین  این رسدردها  و 

پزشک مراجعه کند. 

19  بدن بعد از تزریق واکسن چه واکنش ها�ی از  
خود نشان می دهد؟  

 Welche Impfreaktionen gibt es?

در  فشار  و   درد  احساس  از:  عبارتند  احتمایل  های  واکنش 
ن  محل تزریق، قرمز شدن پوست و یا متورم شدن. همچن�ی
، رسدرد، تب، احساس لرز، 

گ
می تواند منجر به حالت خست�

حالت تهوع و دردهای عضال�ن شود. 
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20  عوارض جان�ب واکسن چیست؟
Welche Nebenwirkungen gibt es?

، به ندرت اتفاق می افتند. به عنوان  همه این عوارض جان�ب
های  واکنش  ها  وقت  گاهی  ها  واکسن  انواع  درتمام  مثال 
ازنکا و جانسون  آلرژیک اتفاق می افتند. تزریق واکسن آس�ق
اند جانسون در موارد بسیار نادر منجر به لخته شدن خون 
شده است. در مورد بیون- تک درحال حا�ن هنوز تحقیق 
می شود که شاید چند مورد از التهاب عضالت قلب، قبل از 
ن موارد خایص از  تزریق واکسن به وجود آمده باشند. همچن�ی
 بعد 

گ
فلج شدن عضالت صورت مشاهده شده است که هم�

ن رفته اند و هنوز مشخص نیست  از گذشت چند هفته از ب�ی
که آیا واقعا ارتباطی با تزریق واکسن داشته باشند.   

21  من تا چه اندازه بعد از تزریق واکسن اول،  
ایم�ن دارم؟  

  Wie gut bin ich durch die erste Impfung  

  geschützt?

این مورد درحال حا�ن به صورت دقیق تر در دست برریس 
س نمی  است. بنابراین هنوز اطالعات کامل و موثقی در دس�ق
واکسن  تزریق  که  است  درحال حا�ن مشخص شده  باشد. 
فت سخت  اول، یک ایم�ن خوب تا خییل خوب در برابر پی�ش
ها  هفته  فقط  البته  که  کند  می  ایجاد  بیماری  مرگبار  یا  و 
ادامه  در  بایست  می  و  ای�ن از  دارد،  دوام  کمی  ماه های  تا 
واکسن دوم را هم زد )به جز واکسن جانسون اند جانسون 
واکسن  تزریق  زمان  است(.  کا�ن  واکسن  یک  فقط  تزریق  که 
اول، به شخص وقت تزریق واکسن دوم هم داده می شود. 

22  من تا چه اندازه بعد از تزریق واکسن دوم،  
ایم�ن دارم؟  

  Wie gut bin ich durch die zweite Impfung  

  geschützt?

ن واکسن، واکسن اول را تکمیل می کند )به جز واکسن  دوم�ی
جانسون اند جانسون که تزریق فقط یک واکسن کا�ن است( 
باید تزریق شود، چرا که بدون واکسن  . واکسن دوم حتما 
دوم، ایم�ن که بعد از زدن واکسن اول به وجود آمده است، 

ن می رود.  بعد از گذشت هفته ها و ماه های کمی از ب�ی

23  من تا چه مدت بعد از تزریق کامل واکسن ها  
ایم�ن دارم؟  

 Wie lange bin ich durch die vollständige  

 Impfung geschützt?

این مورد درحال حا�ن به صورت دقیق تر در دست برریس 

انسان  که  باورند  این  بر  حا�ن  درحال  کارشناسان  است. 
حداقل شش ماه بعد از تزریق واکسن دوم، هنوز از ایم�ن 
خییل خو�ب برخوردار است. این اتفاق می تواند پیش بیاید 
کزاز  واکسن  مورد  در  تجدید شود.  دوباره  واکسیناسیون  که 
هم همینطور است. این واکسن باید هر ١۰ سال یکبار تجدید 

شود.

ان تاث�ی واکسن تاث�ی می   ن 24  آیا سن من روی م�ی
گذارد؟  

  Beeinflusst mein Alter die Wirksamkeit  

  der Impfung?

ن تضعیف  ن سن، سیستم ایم�ن طبیعی بدن ن�ی بله، با باال رف�ق
می گردد. طبق جدیدترین دانسته ها درباره واکسیناسیون، 
ن باال هم تزریق واکسن های مورد تایید اتحادیه  ح�ق در سن�ی

اروپا، به اندازه کا�ن ایم�ن به وجود می آورد.

25  آیا من با وجود واکسن زدن، می توانم ویروس 
  را منتقل کرده و یا مبتال شوم؟

Kann ich das Virus trotz Impfung übertragen?

ح�ق اگر این احتمال خییل ضعیف باشد، امکان انتقال وجود 
دارد. اما براساس دانسته های فعیل، روند بیماری در افراد 

واکسینه شده به طور کیل آسان است. 

26  آیا من درصور�ق که قبال به کرونا مبتال شده و  
بهبود یافته باشم، می توانم واکسن بزنم؟  

 Kann ich mich auch impfen lassen, wenn  

 ich Corona hatte und wieder gesund bin?

از گذشت  بعد  که  توصیه می شود  این صورت  در  اما  بله، 
حداقل ٦ ماه واکسن تزریق گردد تا ایجاد یک دفاع ایم�ن برعلیه 

ویروس را که هنوز در بدن وجود دارد، دوباره تحریک کند.  

27  آیا من بعد از واکسن زدن باید همچنان از  
ماسک استفاده کرده و نکات بهداش�ق را رعایت    

کنم؟  
 Muss ich nach der Impfung noch einen  

 Mundschutz tragen und die Hygieneregeln  

 einhalten?

بیماری،  ی  گ�ی همه  ایط  رسش در  فعیل  رفتاری  مقررات  بله، 
تزریق  از  بعد  ح�ق  تواند  می  انسان  دارند.  اعتبار  کماکان 
واکسن هم، کرونا را انتقال دهد. بنابراین این مقررات ایم�ن 

همچنان باید رعایت شوند.
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28  آیا من می توانم با دو نوع واکسن مختلف  
واکسینه شوم؟  

  Kann ich mit zwei verschiedenen   

  Impfstoffen geimpft werden?

برای یک واکسن دو دوز در نظر گرفته شده است که معموال 
شخص در هر دو نوع واکسیناسیون، ماده دارو�ی مشابهی 
ازنکا  دریافت می نماید. فقط یک استثناء درمورد واکسن آس�ق
مورد،  این  در  آلمان  واکسیناسیون  کمیسییون  دارد.  وجود 
ازنکا  استفاده از واکسن ناهمگن را توصیه می کند. تزریق آس�ق
واکسن  واکسن دوم یک  عنوان  به  و  اول  واکسن  عنوان  به 

mRNA  مانند واکسن بیون تک.

29  واکسن زدن چه مزایا�ی برای من دارد؟
Welche Vorteile habe ich durch eine Impfung?

ویروس  بیماری  مرگبار  یا  و  سخت  روند  درمقابل  شما 
ویروس  به  ابتال  احتمال  ماند.  خواهید  امان  در  کرونا 
کرونا درصورت تزریق واکسن، بسیار کم�ق است. و این 
کرونا  ویروس  به  را  دیگری  فرد  شما،  خود  که  احتمال 
از  �فنظر  است.  تر  ضعیف  بسیار  هم  کنید  آلوده 
اینکه این کار از لحاظ سالم�ق به نفع شماست، شما می 
توانید در آینده خییل از تفریحات خود را  داشته باشید، 
وجود  آنها  انجام  امکان  واکسن  زدن  از  قبل  شاید  که 
بروید،  شاپ  کا�ن  به  دوباره  توانید  می  شما  نداشت. 
ی لذت  دوستانتان را مالقات کنید و از تفریحات بیش�ق

طی که شما مدریک دال بر واکسینه شدن  ید، به رسش ب�ب
خود ارائه دهید. 

30  چه باید کرد، اگر تست کرونای من بعد از 
ن دوز واکسن، مثبت باشد؟ دریافت اول�ی

    Was ist, wenn ich nach einer ersten  

    Impfdosis positiv getestet werde?

چنانچه تست کرونای فردی بعد از تزریق یک واکسن مثبت 
شود، این می تواند به دالیل ذیل باشد: فردی که واکسینه 
شده است، ممکن است کمی قبل از واکسیناسیون به کرونا 
ن ابتال و بروز عالیم  ن زمان ب�ی مبتال شده باشد. چراکه میانگ�ی

ن ۵ تا ۶ روز است.   کرونا )دوره کمون بیماری(، ب�ی

چه خطرا�ق وجود دارد؟
Welche Risiken gibt es?

31  آیا افرادی وجود دارند که بیش�ق از سایرین، 
مستعد ابتال به عفونت باشند؟

  Gibt es Menschen, die ein größeres  

  Infektionsrisiko haben als andere?

ابتالی  خطر  معرض  در  بیش�ق  خییل  بیماران،  و  سالمندان 
خطر  ١٩هستند.  کووید  اثر  در  مرگ  یا  و  بیماری  به  شدید 
ابتال برای کسا�ن که با افراد زیادی رس و کار دارند هم خییل 
در  که  کسا�ن  پرستاران،  پزشکان،  مثال  عنوان  به  باالست، 

اقامتگاه های گروهی هستند، افراد پلیس و معلمان.

چه خطرا�ق وجود دارد؟
Welche Risiken gibt es?
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32  به چه دلیل افرادی که در اقامتگاه های گروهی  
 می کنند، زودتر از دیگران واکسینه می  

گ
زندیک  

شوند؟  
 Warum werden Menschen in   

 Sammelunterkünften früher als andere  

 Menschen geimpft?

 می کنند، بسیار در 
گ

افرادی که در اقامتگاه های گروهی زندیک
معرض خطر ابتال به ویروس کرونا هستند، چون افراد زیادی 
امکان  امر،  این  کنند.  می   

گ
زندیک هم  با  کم  فضای  یک  در 

ن  هم�ی به  سازد.  می  مواجه  مشکل  با  را  ایم�ن  فاصله  حفظ 
به خو�ب محافظت  افراد  این  از  که  بسیار مهم است  دلیل 

شود. 

33  آیا بعد از واکسیناسیون باید در قرنطینه بمانم؟
Muss ich nach der Impfung in Quarantäne?

، چنانچه شخیص دوبار واکسن دریافت کرده باشد، در  خ�ی
ارائه مدرک واکسیناسیون، الزم نیست در قرنطینه  صورت 
بماند. تنها در صورت شیوع گونه های جدیدی از ویروس، 
کسا�ن که ح�ق دوبار واکسینه شده باشند هم، چنانچه از ی� 
از مناطق ویرویس پرخطر بیایند و یا به این مناطق مسافرت 

کرده باشند، باید در قرنطینه بمانند.     

34  آیا من می توانم در صورت باردار بودن، واکسن  
بزنم؟  

Kann ich geimpft werden, wenn ich 

schwanger bin?

بارداری  دوران  در  عمومی  واکسیناسیون  حا�ن  حال  در 
این لحظه هیچ گونه اطالعا�ق  تا  توصیه نمی شود، چرا که 
در  بارداری  دوران  در   ١٩ کووید  واکسن  از  استفاده  درباره 
بیماری  بارداری به دلیل یک  س نیست. چنانچه خانم  دس�ق
قبیل، در معرض خطر ابتالی شدید به کووید ١٩ باشد، می 
ن کردن دقیق نفع  توان در موارد خاص، بعد از سبک و سنگ�ی
ایط و بعد از ارائه توضیحات کامل،  ر واکسن در این رسش و �ن

تزریق واکسن را پیشنهاد داد. 

35  چه کسا�ن نباید واکسینه شوند؟
Wer sollte nicht geimpft werden?

به افرادی که احساس بیماری می کنند و به عنوان مثال دمای 
آنها  کامل  بهبودی  از  پس  توان  می  فقط  باالست،  بدنشان 

واکسن تزریق کرد. 

36  آیا واکسن زدن، باعث عقیم شدن و ناباروری  
می شود؟  

 Macht die Impfung unfruchtbar?

واکسن  تزریق  اینکه  بر  دال  علمی،  مدرک  گونه  هیچ   ، خ�ی
باعث عقیم شدن و یا ناباروری می شود، وجود ندارد.

دهی علیه   37  آیا مادران می توانند در دوران ش�ی
کووید ۱۹ واکسینه شوند؟  

 Können sich Mütter in der Stillzeit gegen  

 COVID-19 impfen lassen?

در حال حا�ن تنها اطالعات کمی در مورد واکسیناسیون در 
دهی موجود است. کمیسیون واکسیناسیون آلمان  دوران ش�ی
دهی،  ش�ی دوران  در  مادر  واکسیناسیون  که  داند  می  بعید 

خطری برای نوزاد ایجاد کند.

38  چرا ادامه واکسیناسیون با برخی از واکسن ها  
متوقف گردید؟  

 Wieso kam es bei manchen Impfstoffen zu  

 einem Impfstopp?

دلیل توقف واکسیناسیون این بوده است که خواسته شده، 
انواع  از  برخی  تزریق  �پ  در  است  ممکن  که  مشکال�ق  اول 
برریس  مورد  تری  دقیق  به صورت  را  بیاید  پیش  ها  واکسن 
ن است. به  ایم�ن انسان ها همیشه مهم ترین چ�ی قرار داد. 

د. ن دلیل با این دقت تحقیقات صورت می گ�ی هم�ی

)RKI(

موسسه روبرت کخ
وترین موسسه تحقیقات  موسسه روبرت کخ پی�ش

زیست پزش� دولت فدرال آلمان است. وظیفه اصیل 
این موسسه، مراقبت های بهداشت عمومی است.
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چطور می توانم واکسن بزنم؟
Wie kann ich mich impfen lassen?

39  آیا برای واکسن زدن باید ثبت نام کنم؟
        Muss ich mich anmelden, um geimpft  

        zu werden?

نام  ثبت  برای  مختلفی  روشهای  نیدرزاکسن  در  بله، 
وجود دارد. 

ید: ٦٦٥ ٨٨ ٩٩  بگ�ی تماس  تلفن مربوطه  این شماره  با 
۰٨۰۰

ن  شما می توانید با این خط روزهای دوشنبه تا شنبه ب�ی
ید. ساعت  ٨ صبح تا ٢۰ شب تماس بگ�ی

در روزهای یکشنبه و تعطیالت عمومی، این خط تلف�ن 
پاسخگو نیست.

آدرس پورتال آنالین اطالعات واکسیناسیون
Online-Impfportal

https://www.impfportal-niedersachsen.de
یا  و  خود  پزشک  با  مستقیما  توانید  می  ن  همچن�ی شما 
ید.  سایر پزشکان در اطراف محل سکونتتان، تماس بگ�ی
بسیاری از پزشکان، واکسیناسیون علیه کرونا را در مطب 
است  صورت  این  به  کار  روال  دهند.  می  انجام  خود 
امکان دارد  و  کنید  نام  ثبت  آنجا  از قبل  باید  که شما 
چند هفته ای در لیست انتظار بمانید. دراقامتگاه های 
پناهندگان، مددکاران اجتماعی برای ثبت نام کمک می 

کنند.

پزشکا�ن  توان  می  پزشکان،  اطالعات  ن�ق  این�ق سایت  در 
را جستجو کرد که به زبان های مختلف زیادی صحبت 

می کنند:
https://www.arztauskunft-niedersachsen.de
40  آیا می توان برای واکسیناسیون مشاوره کرد؟

Gibt es ein Beratungsgespräch zum Impfen?

هر شخیص قبل از انجام واکسیناسیون حق مشاوره ی 
پزش� را دارد. این شامل هر محیل که شما می خواهید 
پزشک  مطب  در  شود،  می  بزنید،  واکسن  آنجا  در 
ن ترتیب در یک مرکز واکسیناسیون.  خانواده و به هم�ی
به تمام سواالت شما پاسخ داده خواهد شد. چنانچه 
شما هنوز تصمیم نگرفته اید واکسن بزنید، می توانید 
از پزشک خانواده خود، درخواست یک جلسه مشاوره 

داشته باشید.

چگونه می توانم واکسینه شوم؟
Wie kann ich mich impfen lassen?

)STIKO(
کمیسیون واکسیناسیون رسارسی )STIKO( توصیه ها�ی در 

ارتباط با واکسیناسیون به آلمان ارائه می دهد. این کمیسیون 
شامل ١٦ کارشناس داوطلب می باشد. آنها به برریس سواال�ق در 
زمینه ی واکسن های ایم�ن و بیماری های عفو�ن می پردازند و 

توصیه ها�ی را جهت واکسیناسیون ارائه می دهند. 
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سواالت در مورد مدرک تزریق واکسیناسیون
Fragen zum Impfnachweis

چه زردرنگ واکسیناسیون چیست؟ 41  دف�ق
         Was ist der gelbe Impfpass?

 WHO کارت زردرنگ واکسیناسیون  از سازمان بهداشت جها�ن
چه  دف�ق و  واکسیناسیون  الملیل  ن  ب�ی "گواهینامه  ن  )وهمچن�ی
ن الملیل است که نشان می  واکسیناسیون"( یک سند معت�ب ب�ی

دهد، شخص چه واکسن ها�ی را دریافت کرده است.

42  گواهی واکسیناسیون دیجیتال چیست؟
          Was ist der digitale Impfnachweis?

واکسیناسیون(  مدرک  )یا  دیجیتال  واکسیناسیون  گواهینامه 
افراد  است.  کرونا  واکسیناسیون  ثبت  برای  اضا�ن  گزینه  یک 
دیجیتایل  مدیریت  برای  آن  از  توانند  می  شده  واکسینه 
تلفن  در  واکسن  نوع  و  واکسیناسیون  زمان  مانند  اطالعا�ق 
در  چه  و   CovPass-App اپلیکیشن  در  )چه  خود  هوشمند 

اپلیکیشن Corona-Warn-App( استفاده کنند.

43  مدرک واکسیناسیون دیجیتال را از کجا و از چه 
زما�ن می توان دریافت کرد؟

 Wo und ab wann bekommt man den  

 digitalen Impfnachweis?

از  پس  مستقیماً  توان  می  را  دیجیتال  واکسیناسیون  مدرک 
واکسیناسیون از پزشک یا در مرکز واکسیناسیون دریافت کرد. 

یک گزینه دیگر، امکان صدور مدرک دیجیتال، متعاقبا در 
داروخانه می باشد.  

44  هزینه کارت واکسیناسیون دیجیتال برای استفاده
  کنندگان چقدر است؟

 Was kostet der digitale Impfpass für die  

 Nutzer?

کارت واکسیناسیون دیجیتال رایگان است.

45  آیا همیشه باید مداریک مب�ن بر واکسینه شدن و  
یا بهبودی همراه داشته باشم؟  

 Muss ich den Nachweis, dass ich geimpft  

 oder genesen bin, immer mitführen?

مدرک  شود  می  توصیه   ، بیش�ق مسائل  شدن  روشن  تا 
واکسیناسیون کووید ۱۹ را همراه با اصل کارت واکسیناسیون 
همراه  واکسیناسیون  تأیید  گواهی  تر،  دقیق  عبارت  به  یا  و 

داشته باشید.

46  آیا می توان بدون هیچ مشکیل با مدرک   
واکسیناسیون دیجیتال در اروپا سفر کرد؟  

 Kann man mit dem digitalen 

 Impfnachweis innerhalb Europas   

 problemlos reisen?

آلمان  با گواهینامه کرونا، گواهی رسمی اروپا�ی را در  آلمان 
ن از قبل به رسور شاهراه  به اجرا درمی آورد. آلمان همچن�ی
اطالعا�ق اروپا متصل شده است. از این طریق می توان این 
ن در ایسلند،  گواهی ها را در رسارس اتحادیه اروپا و همچن�ی

ن اشتاین، نروژ و سوئیس استفاده کرد. لیخ�ق

سواالت مربوط به مدرک تزریق واکسیناسیون
Fragen zum Impfnachweis
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47  در صورت مفقود شدن گواهینامه چه باید کرد؟
  Was mache ich, wenn ich ein Zertifikat  

  verloren habe?

قالب  در  را چه  واکسیناسیون خود  گواهینامه  چنانچه شما 
کارت واکسیناسیون یا گواهی جایگزین واکسیناسیون کرونا از 
یا  و  مربوطه  واکسیناسیون  مرکز  با  لطفاً   ، اید  داده  دست 

ید. پزشک واکسیناسیون تماس بگ�ی

سواالت مربوط به ارائه واکسیناسیون برای کودکان

   Fragen zu Impfangebote für Kinder 

ن توصیه   48  آیا تزریق واکسیناسیون برای کودکان ن�ی
می شود؟  

  Gibt es eine Impfempfehlung für Kinder?

واکسیناسیون  دائمی  کمیسیون   ،  ۲۰۲۱ اوت   ۱۹ در   ، بله 
)STIKO( توصیه کیل برای واکسیناسیون کودکان و نوجوانان 
۱۲ سال به باال را پس از ارزیا�ب داده های جدید و تجزیه و 

تحلیل نکات مثبت و منفی آن منت�ش کرد.

49  چرا کودکان باید واکسینه شوند؟
Warum sollten Kinder geimpft werden?

 ۱۲ سن  از  کودکان  به  ن  همچن�ی کرونا  واکسیناسیون 
، حفاظت ایم�ن موثرتری را در برابر ابتالی شدید 

گ
سال�

به کووید ١٩ ارائه می دهد.
50  فرزندانم را با چه واکس�ن می توان واکسینه کرد؟
Mit welchem Impfstoff kann ich meine  

Kinder impfen lassen?

ن ۱۲ تا ۱۷ سال را می توان با ی� از واکسن های  کودکان ب�ی
  - تك  بیون  کت  رسش از   ®mRNA )Comirnaty مجوز  دارای 
قبل  کرد.  واکسینه   ) مدرنا  کت  از رسش  ®Spikevax یا  و  فایزر 
در  و  زمینه  دراین  پزش�  توضیحات  ارائه  واکسیناسیون،  از 
وری  قانو�ن �ن یا رسپرستان  والدین  لزوم، رضایت  صورت 

است.

ن در برابر ویروس کرونا   51  آیا کودکان زیر ۱۲ سال ن�ی
واکسینه می شوند؟  

  Werden Kinder unter 12 Jahre gegen   

  COVID-19 geimpft?

، هنوز واکس�ن برای کودکان زیر دوازده سال تهیه و تأیید  خ�ی
نشده است. اما خ�ب خوب این است: حداقل تولیدکنندگان 
مدرنا و فایزر/ بیون تك به شدت در تالش هستند تا کودکان 
بیماری  دربرابر  و  واکسینه  بتوانند  ن  ن�ی سال  دوازده  زیر 

محافظت شوند.

52  کجا می توانم فرزندانم را واکسینه کنم؟
Wo kann ich meine Kinder impfen lassen?

کودکان و نوجوانان ۱۲ سال به باال می توانند در همان مراکز 

واکسیناسیون بزرگساالن واکسینه شوند.

53  آیا می توانم فرزندانم را در سایر ایالت های  
فدرال واکسینه کنم؟  

 Kann ich meine Kinder in anderen   

 Bundesländern impfen lassen?

ن  ن�ی فدرال  های  ایالت  سایر  در  توانند  می  کودکان  بله، 
واکسینه شوند.

سواالت مربوط به واکسیناسیون کودکان
Fragen zu Impfangebote für Kinder
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54  دقیقا چه کسا�ن در آلمان کار تزریق واکسن را  
انجام می دهند؟  

 Wer genau impft in Deutschland?

سیار  تیم  با  ن  همچن�ی واکسیناسیون  مراکز  آلمان  در 
واکسیناسیون، پزشکان خانواده و پزشکان متخصص مستقر، 
از تاریخ ٢۰٢١/۰٦/۰٧ پزشکان محل کار و پزشکان خصویص، کار 

واکسیناسیون را انجام می دهند. 

55  تیم های سیار واکسیناسیون چیست؟
   Was sind mobile Impfteams?

شامل  و  بوده  واکسیناسیون  مراکز  به  مربوط  ها  تیم  این 
به مراکز  مثال  به عنوان  که  باشند  پزشکان می  از  تیم ها�ی 
گروهی  های  اقامتگاه  به  سالمندان،  از  مراقبت  و  نگهداری 
پناهندگان و یا به مناطق مسکو�ن که در آنها افراد زیادی در 
آنها مستقیما در   می کنند، می روند. 

گ
یک فضای کم زندیک

ایط الزم پزش�، به افراد واکسن  محل، با فراهم آوردن رسش
می زنند. 

یس   56  چگونه می توان به اطالعات تکمییل دس�ق
پیدا کرد؟  

Wo gibt es weiterführende Informationen?

ی یافت:   در اینجا می توان اطالعات بیش�ق
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus

/https://www.zusammengegencorona.de
www.impfen-gegen-corona.eu

سواالت حقو�ق
Rechtliche Fragen

57  آیا واکسن زدن، اختیاری است؟
             Ist die Impfung freiwillig?

بله، هر شخیص در آلمان همیشه خودش به تنها�ی تصمیم 
د که واکسن بزند یا نه. می گ�ی

58  آیا من در صور�ق که نخواهم واکسن بزنم،  
مجازات می شوم؟  

  Werde ich bestraft, wenn ich mich nicht  

  impfen lassen will?

، هیچ کس مجازات نمی شود. واکسن زدن امری اختیاری  خ�ی
است.

ی بر روی روند درخواست   59  آیا واکسن زدن تاث�ی
 من که در حال حا�ن در جریان است،  

گ
پناهندیک  

می گذارد؟  
 Hat die Impfung Auswirkungen auf ein  

 laufendes Asylverfahren?

، اینکه شخیص واکسن بزند یا نه، مجازا�ق در �پ نداشته  خ�ی
 ندارد.

گ
ی بر روند درخواست پناهندیک ن هیچ تاث�ی و همچن�ی

سواالت حقو�ق
Rechtliche Fragen
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ی کرونا فهرست لغات مربوط به همه گ�ی
Glossar Corona-Pandemie

A / a
die Absonderung,-en I ترشح
das Abstandhalten Sg. I حفظ فاصله
die Abstandsregel,-n I قانون فاصله
die AHA-Regeln Pl. I AHA-قانون  
)!حفظ فاصله! رعایت بهداشت! استفاده از ماسک درطول روز( 

- aktuell I فعیل
die  Alltagsmaske,-n I ماسک برای استفاده روزمره
die Altersgruppe,-n I گروه س�ن
die  Anmeldung,-en I ثبت نام
-  ansteckend I م�ی 
die  Ansteckungsgefahr,-en I خطر رسایت
die  Ansteckungsrate,-n I نرخ رسایت
das  Ansteckungsrisiko,-en I خطر رسایت
der  Ansteckungsweg,-e I راه رسایت
der  Antikörper,- I آن�ق بادی، پادتن
 )ماده دفاعی( 

die Apotheke,-n داروخانه
die App,-s I اپلیکیشن، اپ
 )اپ کلمه اختصاری اپلیکیشن می باشد( 

der Arzt,..e m. I دک�ق
die Ärztin,-nen m. I دک�ق
die  Arzthelferin,-nen f. I دستیار دک�ق
die Arztpraxis,-en I مطب دک�ق
die Arztauskunft,..e I �اطالعات پزش
die Atem-Schutz-Maske,-n I ماسک محافظ تنفیس
die Auffrischungsimpfung,-en I تجدید واکسیناسیون 
die Ausbreitung,-en I ش انتشار، گس�ق
die Ausgangssperre,-n I ممنوعیت خروج 
das  Ausgehverbot,-e I ممنوعیت خروج
die  Ausnahmenverordnung,-en I مقررات استثنا
die Ausreisesperre,-n I ممنوعیت سفر

B / b
der Barcode,-s I بارکد 
)کد ماشی�ن مندرج برروی بسته بندی ها و کاالها( 

der  Betriebsarzt,..e m. I )دک�ق محل کار )آقا
die  Betriebsärztin,-nen f. I )دک�ق محل کار )خانم
die Behelfsmaske,-n I ماسک پارچه ای
der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz,-e I ماسک  
پارچه ای دهان و بی�ن  

der Bevölkerungsschutz,-e I حفاظت از افراد جامعه
das Bundesgesundheitsministerium Sg. I 
وزارت بهداشت فدرال کل 

der  Bürgertest,-s I تست شهروند

C / c
die Chipkarte,-n I کارت تراشه
- coronafrei I بدون کرونا
die Coronakrise,-n I بحران کرونا
die  Corona-Impfverordnung,-en I بخشنامه واکسیناسیون کرونا
der Corona-Test,-s I تست کرونا
die Coronakrise,-n I بحران کرونا
das Corona-Virus,-en I ویروس کرونا
die Coronavirus-Pandemie,-n I ی ویروس کرونا همه گ�ی

die Corona-Warn-App,-s I اپلیکیشن هشدار کرونا
- COVID19- I COVID۱۹-
die COVID-19-Schutzmaßnahme,-n I     اقدامات محافظ�ق 
 دربرابر  کووید  

die COVID-19-Erkrankung,-en I     بیماری  کووید 
das COVID-Zertifikat,-e I مدرک تزریق واکسن علیه کووید
die CovPass-App,-s I اپلیکیشن کارت تزریق واکسن علیه کووید

D / d
der Datenschutz Sg. I حفاظت از اطالعات
die Delta-Variante,-n I نوع دلتا
die Desinfektion,-en I ضد عفو�ن
das Desinfektionsmittel,- I ماده ضدعفو�ن
- desinfizieren I ضد عفو�ن کردن
das digitale -n COVID-Zertifikat,-e I دیجیتال واکسن کرونا
der digitale -n Impfnachweis,-e I دیجیتال واکسن کرونا
- dokumentieren I ثبت کردن
die Drei-G-Regel,-n I قانون سه گانه
)واکسینه شده، بهبود یافته ، تست شده( 

E / e
die Eindämmung,-en I مهار
die Einreiseregeln Pl. I مقررات ورور به کشور
der Einreisestopp,-s I توقف ورود به کشور
das Einreiseverbot,-e I ممنوع الورود شدن به کشور
die Einreise-Verordnung,-en I مقررات ورود به کشور
die Einschränkung,-en I محدودیت
der Einweghandschuh,-e  I دستکش یکبار مرصف
die elektronische -n Gesundheitskarte,-n I کارت سالمت  
ونی�     الک�ق

die Epidemie,-n I ی اپیدمی، همه گ�ی
der Epidemiologe,-n I اپیدمیولوژیست، متخصص بیماری های همه گ�ی
die  Erkrankung,-en I بیماری
der Erfolg,-e einer Behandlung I موفقیت در درمان یک بیماری
der Erreger,- I عامل بیماری زا
die Erst- und Folgeimpfung,-en I ن واکسن و واکسن   تزریق اول�ی
بعدی 

die Erstimpfung,-en I ن واکسن تزریق اول�ی
der Erwachsene,-n m. I )بزرگسال )آقا
die Erwachsene,-n f. I )بزرگسال )خانم

F / f
die Fall-Zahl,-en I مورد/ عدد
- Falsch negativ I منفی کاذب
- Falsch positiv I مثبت کاذب
die FFP-2Maske,-n I  ماسک اف اف �پ ٢
   ماسک اف اف �ق �پ ٢ یک ماسک فیل�ق دار است که تقریباً هیچ گونه قطره( 
).کوچ� از آن عبور نمی کند 

- freiwillig I اختیاری
die Freiwilligkeit,-en I اختیاری بودن
die  Fruchtbarkeit,-en I باروری

G / g
der Geimpfte,-n m. I )واکسینه شده )آقا
die Geimpfte,-n f. I  )واکسینه شده )خانم
das gelbe -n Heft,-e I چه زرد رنگ دف�ق
der Genesene,-n m. I  )بهبود یافته )آقا
die Genesene,-n f. I  )بهبود یافته )خانم
der Genesenennachweis,-e I مدرک بهبودی
das Genesenenzertifikat,-e I گواهی بهبودی
der gesundheitliche -n Schaden,.. I آسیب به سالم�ق

ی کرونا فهرست لغات مربوط به همه گ�ی
Glossar Corona-Pandemie

۱۹

۱۹
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das Gesundheitsamt,..er I اداره بهداشت
der Getestete,-n I تست شده

H / h
das Handdesinfektionsmittel,- I ماده ضدعفو�ن دست
die Handhygiene Sg. I بهداشت دست
die  häusliche -n Absonderung,-en I 

گ
قرنطینه خان�

die  häusliche -n Isolierung,-en I 
گ

قرنطینه خان�
der Heranwachsende,-n m. I )�نوجوان )پ
die Heranwachsende,-n f. I )         )نوجوان )دخ�ق
die Hospitalisierungsrate,-n I  ی شده در  آمار افراد بس�ق
بیمارستان  

die Hospitalisierungsinzidenz,-en I ی شده در            آمار افراد بس�ق
  بیمارستان 

die  Hotline,-s I خط تلفن ویژه
der Hotspot,-s I  )هات اسپات )مناطق پررنگ کرونا
)منطقه ای با نرخ ابتالی محیل بسیار باال( 

die Hygiene Sg. I بهداشت
die Hygienemaßnahme,-n I اقدامات بهداش�ق 
die Hygieneregeln Pl. I مقررات بهداش�ق
die  Hygienevorschrift,-en I مقررات بهداش�ق

I / i
- immun I ایمن، مصون 
)غ�ی حساس، مقاوم، مصون( 

die Immunabwehr Sg. I دفاع ایم�ن
die Immunisierung,-en I ایمن سازی ، مصونیت
)تقویت سیستم دفاعی بدن در برابرعفونت ها( 

die Immunologie,-n I ایم�ن شنایس یا ایمونولوژی
die Immunreaktion,-en I واکنش سیستم ایم�ن بدن
der Immunschutz,-e I حفاظت سیستم ایم�ن بدن
die Immunschwäche,-n I نقص سیستم ایم�ن
das Immunsystem,-e I سیستم ایم�ن
das Impfangebot,-e I پیشنهاد واکسیناسیون
die Impfauskunftspflicht,-en I الزام به ارائه اطالعات 
 واکسیناسیون  

die Impfbescheinigung,-en I گواهی واکسیناسیون
die Impfbereitschaft,-en I برای واکسیناسیون 

گ
آمادیک

die Impfdosis,-en I دوز واکسن
- impfen I واکسن زدن        
der Impfgegner,- m. I )مخالف واکسن )آقا
die Impfgegnerin,-nen f. I )مخالف واکسن )خانم
das Impfheft,-e I چه واکسیناسیون دف�ق
die Impfkampagne,-n I ن واکسیناسیون کمپ�ی
die Impfkommission,-en I کمیسیون واکسیناسیون
der Impfnachweis,-e I مدرک واکسیناسیون
der Impfpass,..e I گواهی واکسیناسیون
die Impfpflicht,-en I واکسیناسیون اجباری
die Impfpriorisierung,-en I اولویت بندی واکسیناسیون
das Impfprotokollierungssystem,-e I سیستم ثبت 
واکسیناسیون  

die Impfquote,-n I ان واکسیناسیون ن م�ی
die  Impfreaktion,-en I واکنش واکسیناسیون
das Impfregister,-  I ثبت واکسیناسیون
der Impfschutz,-e I واکسن حفاظ�ق
der Impfskeptiker,- m. I )ن است )آقا شخیص که به واکسن بدب�ی
die Impfskeptikerin,-nen f. I )ن است  شخیص که به واکسن بدب�ی
خانم(  

der Impfstatus,- I وضعیت واکسیناسیون 
der Impfstoff,-e I واکسن

die Impfstoffknappheit,-en I کمبود واکسن
der Impfstopp,-s I واکسیناسیون   توقف
die Impfstrategie,-n I اتژی واکسیناسیون اس�ق
der  Impftermin,-e I تاریخ مقرر شده جهت واکسیناسیون
die Impfung,-en I واکسیناسیون
- impfwillig I شخص مایل به واکسیناسیون
die Impfwilligkeit,-en I تمایل به واکسیناسیون
der  Impfzeitpunkt,-e I زمان واکسیناسیون
das Impfzentrum,-en I مرکز واکسیناسیون 
das Impfzertifikat,-e I گواهی واکسیناسیون
die Infektion,-en I ابتال، عفونت
die Infektionskette,-n I ه ابتال زنج�ی
die Infektionskrankheit,-en I بیماری عفو�ن
die Infektionsrate,-n I ان ابتال ن م�ی
das Infektionsrisiko,-en I خطر ابتال
das Infektionsschutzgesetz,-e I ی از ابتال قانون جلوگ�ی
die Infektionswelle,-n I موج ابتال
die Infektiosität,-en I قابلیت مبتال کردن
- infizieren I مبتال کردن، مبتال شدن
der Infizierte,-n m. I )شخص مبتال )آقا
die Infizierte,-n f. I )شخص مبتال )خانم
die Information,-en I اطالعات 
die Inkubationszeit,-en I دوره نهان بیماری، دوره کمون 
ن عالئم بیماری(  وع اول�ی ن مبتال شدن با یک عامل بیماری زا و رسش )مدت زمان ب�ی

die Intensivpflegestation,-en I بخش مراقبت های ویژه
die Inzidenz,-en I ان ابتال به ویروس ن  شاخص م�ی
ن یک تعداد مشخص و در یک مدت زمان مشخص(  )تعداد مبتالیان جدید ب�ی

der Inzidenzwert,-e I نرخ ابتال
die Inzidenzstufe,-n I مرحله ابتال 
die Isolation,-en I قرنطینه

J / j
der Jugendliche,-n m. I  )�جوان )پ
die Jugendliche,-n f. I  ) جوان )دخ�ق

K / k
die KN-95Maske,-n I ۹۵ ماسک ان
)ماسک ان ۹۵، یک ماسک محافظ تنفس فیل�ق کننده ذرات است( 

die  Kinderimpfung,-en I واکسیناسیون کودکان
der  Kinderwunsch,..e I میل به بچه دار شدن
der  Kontakt,-e I تماس
die  Kontaktbeschränkung,-en I محدودیت تماس
die  Kontaktperson,-en I فرد در معرض تماس
die Kontaktsperre,-n I ممنوعیت تماس
die Kontaktübertragung,-en I انتقال از طریق تماس
das Kontaktverbot,-e I ممنوعیت تماس
das  Krankenhaus,..er I بیمارستان
die  Krankenversicherung,-en I بیمارستان
die  Krankenversicherungskarte,-n I کارت بیمه درما�ن 
das  Krankheitsanzeichen,- I نشانه های بیماری

L / l
die Landesbehörde,-n I ادارات ایال�ق
das Landesgesundheitsministerium Sg. I وزارت بهداشت  
ایال�ق 

die Latenzzeit,-en I دوره تأخ�ی
ن عالئم بیماری(  ن عفونت با یک عامل بیماری زا و بروز اول�ی )فاصله ب�ی

der Lockdown,-s I قرنطینه رسارسی
ه ابتال(  ی زنج�ی )اقدامات حفاظ�ق جهت مقابله باهمه گ�ی

die Lockerung,-en I آسان تر کردن
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M / m
die Maske,-n I ماسک
die Maskenpflicht,-en I الزام به استفاده از ماسک
die medizinische -n Maske,-n I �ماسک پزش
der  Mindestabstand,..e I حداقل فاصله
das mobile -n Impfteam,-s I تیم سیار واکسیناسیون
der mRNA-Impfstoff,-e I mRNA واکسن 

die Mund-Nasen-Bedeckung,-en I پوشش دهان و بی�ن
der Mund-Nasen-Schutz,-e I ماسک حفاظ�ق دهان و بی�ن
der Mutant,-en I جهش یافته
)موجود زنده اصالح شده ژنتی�( 

die Mutation,-en I جهش 
، تبدیل(  )تغی�ی

- mutieren I ن  جهش یاف�ق
، تبدیل(  )تغی�ی

N / n
die Nebenwirkung,-en I عوارض جان�ب
der negative -n PCR-Test,-s I تست �پ یس آر منفی
die Neuinfektion,-en I مبتالیان جدید
die  Neuinfektionszahl,-en I تعداد مبتالیان جدید

O / o
die OP-Maske,-n Iماسک جراحی

P / p
die Pandemie,-n I ی همه گ�ی
der  PCR-Test,-s I تست �پ آر یس 

das  Präparat,-e I ماده شیمیا�ی
das Pflege- und Altersheim,-e I خانه سالمندان
der positive -n PCR-Test,-s I تست �پ یس آر مثبت
die Präventionsmaßnahme,-n I انه اقدام پیشگ�ی
der Privatarzt,..e m. I )دک�ق خصویص )آقا
die Privatärztin,-nen f. I )دک�ق خصویص )خانم
die Produktinformation,-en I اطالعات محصول

Q / q
der QR-Code,-s I کیو آر کد، کد اسکن 
).رمزینه پاسخ صحیح. کدی است که از زمینه های سیاه و سفید تشکیل شده است( 

die Quarantäne,-n I قرنطینه
die Quarantänestation,-en I ایستگاه قرنطینه
die  Quarantänepflicht,-en I الزام به قرنطینه
die  Quarantänezeit,-en I زمان قرنطینه

R / r
der R-Wert,-e I "ان شیوع. این شاخص تعداد افرادی ن ی م�ی  آر" برای اندازه گ�ی

die räumliche -n Distanzierung,-en I ی مکا�ن فاصله گ�ی
die  Regelung,-en I مقررات
das Risiko,-en I ریسک، خطر
das Risikogebiet,-e I منطقه خطر
die Risikogruppe,-n I گروه در معرض خط

S / s
die Sammelunterkunft,..e I محل اقامت جمعی
- Sars-CoV2- I کرونا ویروس سندرم حاد تنفیس ٢
)بیماری های عفو�ن نایسش از ویروس ها( 

die Schulschließung,-en I تعطییل مدارس
der Schutz gegen Corona Sg. I حفاظت در برابرکرونا
die  Schutzimpfung,-en I واکسیناسیون
die  Schutzmaßnahme,-n I اقدامات حفاظ�ق
die  Schutzverordnung,-en I بخشنامه اقدامات حفاظ�ق
die  Schwangere,-n I خانم باردار، حامله
die  Schwangerschaft,-en I 

گ
بارداری، حامل�

der  Selbsttest,-s I کیت خودآزمای تست کرونا
der Shutdown,-s I قرنطینه رسارسی
 عمومی به عنوان اقدام درجهت قرنطینه جمعی( 

گ
)تعطیل کردن زندیک

der Sicherheitsabstand,..e I فاصله ایم�ن 
die Sieben-Tage-Inzidenz,-en I نرخ ابتال در هفت روز
das Social Distancing Sg. I فاصله اجتماعی
der soziale -n Kontakt,-e I تماس اجتماعی
die Ständige Impfkommission (STIKO) Sg. I
 کمیسیون واکسیناسیون رسارسی  

die  Stillzeit,-en I دهی دوره ش�ی
das Symptom,-e I عالمت

T / t
die Terminvergabe,-n I ن نوبت تعی�ی
das  Testergebnis,-se I نتیجه تست
der Testnachweis,-e I مدرک تست
die  Testnachweispflicht,-en I الزام به ارائه مدرک تست
die Testpflicht,-en I الزام  به تست دادن 
das Testzertifikat,-e I گواهی تست
die Triage,-n I تریاژ، اولویت بندی بیماران   

- triagieren I تریاژ کردن، اولویت بندی بیماران

V / v
das Vakzin,-e I واکسن 
)اصطالح تخصیص واکسن( 

der Vektorimpfstoff,-e I واکسن وکتور، واکسن ناقل ویرویس 
der Verabreichungsort,-e I )محل تزریق )مانند بازو
der  Versicherte,-n m. I )شخص بیمه شده )آقا
die  Versicherte,-n f. I )شخص بیمه شده )خانم      
die Vertragsarztpraxis,-en I دک�ق طرف قرارداد
der Virologe,-n m. I )ویروس شناس )آقا
die Virologin,-nen f. I )ویروس شناس )خانم
das Virus,-en I ویروس 
die Viruserkrankung,-en I بیماری ویرویس
die Virusvariante,-n I نوع ویروس
die Vorerkrankung,-en I بیماری قبیل
die Vorkehrung,-en zur Rückverfolgung I اقدامات احتیاطی با ثبت  
  مشخصات فردی اشخاص در جهت پیگرد آنها درصورت نیاز 

W / w
die Welt-Gesundheits-Organisation Sg. )WHO( I
بهداشت جها�ن  

die Wirksamkeit,-en I اثربخیسش ، تاث�ی

Z / z
die Zweitimpfung,-en I واکسیناسیون دوم

)اولویت بندی بیماران در صورت باال بودن تعداد آنها در مواقع بحرا�ن مانند   
) بالیای طبیعی و بیماری های همه گ�ی

)اولویت بندی بیماران در صورت باال بودن تعداد آنها در مواقع بحرا�ن مانند   
) بالیای طبیعی و بیماری های همه گ�ی

ن توسط ی� از اشخاص آلوده به ویروس  را نشان می دهد که به صورت میانگ�ی
کرونا، به این بیماری مبتال می شوند. بنابراین می توان نرخ.

)در این نوع واکسن ها از هیچ یک ازعوامل بیماری زا و یا اجزای آنها   
مانند آن�ق ژن برای ساخت واکسن استفاده نمی شود.(

)روش تشخیص بیولوژی� مولکویل برای تشخیص ابتال به یک عفونت   
ن الیه ای ازغشای  و یا بیماری های ار�ش و مادرزادی با استفاده از برداش�ق
مخاطی، به ویژه در ناحیه دهان، بی�ن و گلو(
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هر واکسیناسیون برای حفاظت کل جامعه اهمیت دارد.

Für den Gemeinschutz zählt jede Impfung.

هر واکسیناسیون برای ایم�ن فردی اهمیت دارد.

Für den eigenen Schutz zählt jede Impfung.


