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پروگرام شما که از طرف
مرکز واکسین ترتیب گردیده
مرحله  ۱۵ :4دقیقه صبر کنید

خوش آمديد!

به اتاق استراحت بروید ۱۵ .دقيقه آنجا صبر کنید آیا در
برابر واکسن حساسيت داريد؟ سپس ما می توانیم دفعتا ً به
شما کمک کنیم.

امروز شما یک واکسن در مقابل کرونا دریافت میکنید.
چطور اين کار صورت میگیرد؟

مرحله  :1پذیرایی

شما می توانید بعد از  ۱۵دقیقه به خانه بروید.

شما به پذيرایی یا رسپشن مراجعه میکنید.
اسناد ذیل را آماده داشته باشید:

توجه کنيد !
 انواع متعدد واکسن وجود دارد .بعضی از واکسن ها باید
بار تزریق گردند .اين عمل مهم است .بعد از دومين بار ۲
شما بهتر محافظت ميشوید .ممکن است شما چند روز بعد
از واکسن به تکلیف شوید.
آیا درد دارید ،جلد تان سرخ است ،بازویتان ورم کرده؟
آیا غده های گردن و زیر بغل (قول) تان تورم کرده؟
آیا سردرد ،درد عضالتی ،تب ،درد در مفاصل (زانوها،
انگشتان )...دارید؟
آیا شما خسته هستید یا احساس دل بدی دارید؟
اين وضعیت اکثرا ً واقع میگردد .پس از چند روز تکالیف
تان از بین میرود.
شما می توانید پاراستامول مصرف کنید.
 آیا در خانه عکس العمل آلرژیک دریافت می کنید؟ آیا
شما در سراسر بدن تان سرخی دیده میشود؟ پس با دکتر
خانوادگی تان تماس بگیرید.
آیا شما بشکل متداوم به تکلیف هستید یا تکالیف دیگری برایتان
پیدا گردیده است؟ پس با دکتر خانوادگی تان تماس بگیرید

 کارت  eID-کارت هوئت یا
 نامه ای که در مورد واکسیناسیون است
 کارت واکسیناسیون خود را :در صورتیکه شما برای
نخستین بار در برابر کرونا واکسن میگردید

مرحله  :۲صحبت
اول سواالت را که در عقب پشت ورق نوشته شده پاسخ
دهید .سپس شما با یک نرس در مورد سالمتی تان صحبت
میکنید.
آیا کامالً سالم هستيد؟ آیا امروز واكسن دریافت میکنید؟ در این
مورد نرس تصمیم میگیرد.
 آیا واقعا ً امروز واكسن دریافت میکنید؟ بعد از آن یک تکت
دریافت میکنید .اینرا خوب نزد خود نگهدارید.
 شما امروز واکسن نميگرديد؟ نرس به شما توضیح می دهد
که چه کاری را باید انجام دهید.

مرحله  :3واکسن
شما واکسن دریافت میکنید.

تشکر از اینکه خواستید خود را
واکسن نمائید!

از قوانین علیه کرونا هنوز هم پیروی کنید

شما هنوز هم می توانید ویروس را به دیگران منتقل کنید.
از دیگران  1,5متر
فاصله بگیرید.

LAATJEVACCINEREN.BE

دستهاتان را ضد
عفونی کنید.

ماسک دهان را در
جاهایکه مکلف به
پوشیدن هستید بپوشید.

در مورد صحت تان سواالت

با دقت بخوانید سواالت را لطفا.
در قسمت «بلی» يا «نخیر» عالمت چلیپا بگذارید.
صادقانه جواب بدهید .اين موضوع براي صحت خودتان مهم است.
اگر کدام سوال را متوجه نمي شويد نرس بعدا ً به شما کمک خواهد نمود.

سوال
 .1آیا هنوز واکسین کرونا نگرفته اید؟
 بلی به سوال ذیل پاسخ دهید:
کدام نوع و چه مدت قبل؟ کارت واکسین تانرا
ببینید.

بلی يا نخیر
نخیر


بلی


توضیح
بلی ما بررسی می نمائیم تا شما واکسین تانرا درست
دریافت کنید.

.....................................................
 .2آیا شما امروز احساس مريضی ميکنيد؟
تب ،گلودرد ،سرفه ،مشکل تنفس ،حس ننمودن
بو...,

بلی


نخیر


بلی شما امروز واکسین نميگيرید .آیا شما تداوی شده
اید؟ اگر چنین باشد سپس قرار جدید مالقات بگذارید.

 .3آیا در  ۱۴روزگذشته شکایت (عالئم) کرونا
داشته اید و آیا طبق نتایج معاینه کرونا
داشتید؟

بلی


نخیر


بلی شما امروز واکسین نميگيرید .اگر در طول  ۱۴روز
شکایت ناشی از کرونا نداشته باشید ،می توانید واکسین
دریافت کنید.

 .4آیا در  ۱۴روز گذشته معاینه کرونا را انجام
داده اید و آیا طبق آن معاینه کرونا داشتید
بدون آنکه (عالئم ) آنرا داشته باشید؟

بلی


نخیر


بلی شما امروز واکسین نميگيرید .شما می توانید ۱۴
روز بعد از معاینه تان واکسین دریافت کنید.

 .5آیا بايد حاال در قرنطين قرار بگیرید؟
بطور مثال :چون شما با کسي که کرونا دارد
تماس داشته اید.

بلی


نخیر


بلی؟ شما اجازه دارید تا  ۱۴روز بعد از تماس با شخص
مصاب به کرونا واکسین گردید.

 .6آیا شما در طول ۱۴روز گذشته واکسین گردیدید؟

بلی


نخیر


بلی؟ داکتر یک چند سوال اضافی از شما میپرسد.

 بلی؟ به سوال ذیل پاسخ دهید:
چند وقت قبل؟

.....................................................
 .7آیا شما در مقابل ) PEGپلی اتیلن گلیکول(
یا پلی سوربات حساسیت دارید؟

نخیر


بلی


اگر اين را نمیدانید نگران نباشید.
بلی؟ داکتر یک چند سوال اضافی از شما میپرسد.

من نميدانم


 .8آیا تا هنوز در مقابل دوا یا واکسین عکس
العمل نشان داده اید؟

بلی


نخیر


بلی؟ داکتر یک چند سوال اضافی از شما میپرسد.

 .9آیا تا به حال آنافیالکسی (= حساسیت آلرژیک
شدید تهدید کننده حیات) از خود نشان داده اید؟

بلی


نخیر


بلی؟ داکتر یک چند سوال اضافی از شما میپرسد.

بلی


نخیر


بلی؟ داکتر یک چند سوال اضافی از شما میپرسد.

 .10آیا تا به حال کینک هودم (= تورم در گلو،
زبان) داشته اید؟

سوال

بلی يا نخیر

 .11آیا شما ماستوسیتوز سیستمیک یا آنژیوهودم
ارثی دارید؟

بلی


نخیر


توضیح
اگر اين را نمیدانید نگران نباشید.
بلی؟ داکتر یک چند سوال اضافی از شما میپرسد.

من نميدانم


 .12زنان :آیا شما حامله هستید؟

بلی


نخیر


بلی؟ ما سعی می نماییم تا شما واکسین درست را
دريافت کنيد .مگر اينکه شما قبالً اولين دوز واکسین
کرونا را دريافت کرده باشيد ،در آنصورت همان
واکسین را دریافت میکنید.

 .13آیا شما نفس تنگی داريد؟ و آیا شما از این
موضوع خیلی رنج می برید ،حتی برای این
تکلیف داو مصرف میکنید؟

بلی


نخیر


بلی؟ شما ممکن است یک عکس العمل آلرژیک داشته
باشید ،اما احتمال آن کوچک است ۳۰ .دقیقه بعد از
واکسین در اتاق استراحت بمانید .در آنصورت اگر
شما در برابر واکسین از خود عکس العمل نشان
بدهید ما می توانیم شما را کمک کنیم.

 .14آیا تکلیف مرگی دارید یا تا به حال داشته
اید؟

بلی


نخیر


بلی؟ نگران نباشید ،شما ميتوانيد واکسین شوید .ممکن
است شما بعد از واکسین تب کنید ،در صورتیکه
حمله تب باالی تان بیآید میتوانید از پاراسیتامول
استفاده کنید.

 .15آیا غده هاي زير قول تان برداشته شده؟
بطور مثال ،چون شما سرطان سینه داشتید.
 بلی؟ در کدام طرف؟

بلی


نخیر


بلی؟ ما سعی مینماییم تا شما بشکل درست واکسین
گردید.

چپ


راست


هر دو طرف

 .16آیا شما دوا برای رقیق کردن خون تان
مصرف می کنید؟
بطور مثال :آسوفلو ،آسکال ،آسپژیک،
آسپرین ،کاردیوآسپیرین ،کلوپیدوگرل،
کلکسان ،فراکسیپارین ،هپارین ،پالویکس،
،سینتروم ،مارکومار ،مارون ،پراداکسا
الیکیس ،لیکسیانا ،زارلتو...,

بلی


نخیر


 .17آیا شما کدام سوال دارید؟

بلی


نخیر


بلی؟ ما باالی قسمت که واکسین گردید برای لحظه ای
فشار وارد می نماییم.

