پس از واکسن
)Comirnaty (Pfizer / BioNTech
COVID-19
ممنون که با تزریق واکسن از خود و دیگران محافظت می کنید .حاال که واکسن خود را دریافت کرده اید ،از شما می
خواهیم که این سند را با دقت بخوانید ،بنابراین می دانید که چگونه می توانید در چند روز آینده احساس کنید و از کجا
می توانید اطالعات بیشتری کسب کنید .جزوه اطالعات واکسن  COVID-19را که در مورد واکسن به شما داده ایم نیز
بخوانید.
ما امروز نیز رکورد واکسیناسیون شما را به شما ارایه می کنیم .لطفا ً کارت ضبط را به دقت نگه دارید.
در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برخی از افرادی که واکسن را امروز تزریق نموده اند آنها خواهیم داشت:
·در بازو جای تزریق واکسن ،حساسیت ،تورم و  /یا قرمزی خواهید داشت
·احساس خستگی
·سردرد گرفتن
·درد عضالتی خواهید داشت
·درد مفصل داشته باشید
·حالت تهوع خواهید داشت
·داشتن تب (دمای  38درجه سانتیگراد و یا باالتر).
مانند همه واکسن ها  ،شما می توانید عوارض جانبی مشکوک را به سازمان تنظیم مقررات محصوالت هیت ()HPRA
گزارش دهید.
برای گزارش عوارض جانبی به واکسن  ، COVID-19لطفا ً به سایت  www.hpra.ie/reportمراجعه کنید

اگر تب کنم یا درد داشته باشم چه باید بکنم؟
اگر تب دارید یا درد دارید ،می توانید از پاراستامول یا ایبوپروفن برای کمک استفاده کنید .با این حال ،اگر تب شما بیش از
 84ساعت طول کشید یا هنوز نگران هستید ،لطفا ً به دنبال مشاوره پزشکی باشید .در صورت بارداری از ایبوپروفن استفاده
نکنید.
آیا قبل از دریافت دوره دوم واکسن الزم است کاری انجام دهم؟
هنگامی که دوره بعدی و نهایی واکسن خود را دریافت می کنید ،لطفا ً در صورت داشتن تغییر در سابقه پزشکی ،به تیم
واکسیناسیون اطالع دهید.
هنگام گرفتن دوره دوم ،کارت سوابق واکسیناسیون را به همراه داشته باشید.
این زمان در  28روز (چهار هفته) خواهد بود.
خبر خوب
دریافت واکسن  COVID-19باید شما را از عوارض جدی  COVID-19محافظت کند.
واکسن ها به سیستم ایمنی بدن شما یاد می دهند تا شما را در برابر بیماری ها محافظت کند .برای سیستم ایمنی بدن شما بسیار
راحت است که از طریق واکسیناسیون این کار را انجام دهید توسط اخذ تزریق .COVID-19
ما هنوز در حالت یادگیری هستیم
پس از دریافت دور دوم 7 ،روز طول می کشد تا موثر واقع شود.
احتمال کمی وجود دارد که حتی اگر واکسن داشته باشید نیز به  COVID-19مبتال شوید.
ما تا هنوز نمی دانیم که آیا بعد از دریافت واکسن ویروس به دیگران منتقل میشود یا نه ،بنابراین شما باید به توصیه های
بهداشت عمومی ادامه دهید:
·دستورالعملهای فاصله اجتماعی را دنبال کنید (در صورت امکان دو متر از دیگران فاصله داشته باشید)
·از پوشش صورت استفاده کنید
·مرتبا ً دستان خود را بشویید.
سوال دارید؟
اگر در مورد چیزی مطمئن نیستید ،یا در مورد واکسن  COVID-19سوالی دارید ،لطفا ً حاال از ما بپرسید و یا از
 hse.ie/covid19vaccineدیدن کنید و یا با  HSELiveدر  1850 24 1850تماس شوید.
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