
 ن کرونا یواکس  بارە در   معلومات 

 ٢و  ١دوز 

 . شود ی م ق ی تزر زری فاواکسین فقط   ه، ی اول نی واکس منظوربه  •

 : دی کن  افتی را در یدوز بعد دی چند هفته بگذرد تا بتوان  د ی با ،را تزریق کردید ١دوز  وقتی •

 سال   ١٨هفته برای افراد باالی  ١٢-٣ -

 سال سن   ١٧-٥هفته برای افراد  ١٢-٨ -

کار را با پر کردن فرم   نی توانند ای آنها مسال سن دارید، باید رضایت والدین را داشته باشید.   ١٦اگر کمتر از  •

 توجه: هر دو والدین باید آنرا امضاء کنند.  انجام دهند. نی واکس ی برا فرزندشان قبل از مراجعه   تی رضامخصوص 

 

 )یادآوری(  ٣دوز 

 توصیه میشود: زیر برای افراد  ٣دوز 

 سال یا بیشتر سن داشته باشند  ٤٥ •

 در معرض خطر هستند ی هاەمتعلق به گرو •

 ندن کی کار م یو درمان   صحیخدمات   مراکز در •

 

 کنند. تزریق ( مدرنا ای  فایزر) یادآوری توانند دوز ی م  زی سال ن  ٤٤تا  ١٨ نی افراد سالم ب 

 

 فاصله باشد.   ٣و دوز شمارە  ٢هفته بین دوز شمارە  ٢٠باید حداقل 

 

 )یادآوری(  ٤دوز 

 برای افراد زیر توصیه میشود:  ٤دوز 

 سال یا بیشتر سن داشته باشند  ٦٥ •

 باشد شده   فی بدنشان به شدت ضع یمن ی ا ستمی س •

دوز   ک ی کند که به زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم ی م هی توصناروی  یعموم صحه و سالمتیمؤسسه  حامله باشند.  •

صرف   نی ا .باشندمی  ی جد یماری خطر ب  نی است که آنها در معرض باالتر یزمان  نی ا را ی شود، ز شنهادی پ  تقویت کنندە

 اند. ەکرد افتی درنیز کننده  ت ی قبالً دوز تقو ای اند ەرا از قبل انجام داد هی اول ونی ناسی آنها فقط واکس ای است که آ نی نظر از ا

 سال و در گروە در معرض خطر باشند.  ٦٤-١٨در گروە سنی  •

 سال و مبتل به بیماریهای زمینهای جدی باشند.  ١٧-١٢نوجوانی در سنین  •

 

 کنند. افت ی ( درModerna  ای  Pfizer) تقویت کنندە/یادآوریدوز  توانندیم  زی سال ن  ٤٤تا  ١٨ نی افراد سالم ب 

 باشد وجود داشته فاصله  ٤و دوز  ٣دوز  نی ب  دی ماه با ٤ حداقل

به   د داشته باش یاثر بهتر دتوان ی م دی صبر کن  شتری . اگر ب بگذردهفته  ٣ دی حداقل با نی واکسبرای  د،شدەای  ١٩-دی کوو مبتال بهاگر 

 . دی ماه صبر کن  ٣کنند که ی م ه ی مقامات توص همین منظور

 )یادآوری(  ٥دوز 
  معلوماتبرای کسب  داشته باشند. احتیاجنیز ممکن است به دوز پنجم باشد شده  ف ی بدنشان به شدت ضع یمن ی ا ستمی که س یکسان 

 تماس بگیرید. ٦٧ ٥٠ ٥٩ ٩٩ تلفون نمبرواکسین با خدمات  بیشتر با مرکز 

 

 تماس بگیرید.  ٦٧ ٥٠ ٩٩ ٩٩ تلفون نمبرسٶالی دارید؟ با 

 

 (Bærum)ین بروم واکس خدمات 
 

 بت گرفتن:نو چگونگی وقت
:  کنید( تماس بگیرید، یا ایمیلی به این آدرس ارسال ١)گزینه  ٦٧ ٥٠ ٥٩ ٩٩ن وتلف نمبربا 

vaksine@baerum.kommune.no 



 . ١٥الی   ٠٩جمعه ساعت  تا دوشنبه روزهای کاری:  ایام

 

 آدرس: 
 ( قرار دارد. Fornebuواکسین بروم در فورنبو )خدمات  مرکز 

 Forneburingen 51, 1360 Fornebu: آدرس 

  ،اتوبوس ستگاهی ا نی کتری وجود دارد. نزد نگی پارک جاهای خوبی برای" را دنبال کنید.  Bærum Vaksineتابلوی "

Fornebuparken میباشد . 

 

 

 : معلومات عملی

 . دی همراه داشته باشبه  دارمعتبر عکس ییکه مدارک شناسا  دی داشته باش ادی به  •

 کنیم.  تزریق یتانبازو یین را در قسمت باالی واکس  یبه راحت  بتوانیم تا دی بپوش راحتی  یلباسها •

 در زمان آمدن دقیق باشید.  •

که   ی که فرد  توجه کنیداما  د،ی ندار یمدرک چی به ه احتیاجکار  نی ا ی و برا دی همراه خود داشته باشنفری را به  دی توان ی م •

 عکس دار داشته باشد.  ییکارت شناسا دی شود با نهی قرار است واکس

 م! ی میکن  شدن تشکر   نهی واکس  یاز شما برا  •

 

 

 :اگر اقدام نکنید نیواکستزریق  یبرا

 . دی داشته باش یعفون  یماری ب  کی عالئم   ری سا  ای تب  ، یعالئم سرماخوردگ •

  هی سه ماه توص -حداقل سه هفته   دی با دی کن  تزریقدوز واکسن  دی بتوان  نکه ی از ا ش ی )پ  باشدمثبت بوده شما  ١٩-دی کوو تست •

 باشد(.  ١٩-دی از کوو یپس از بهبود -شده  

 . تزریق کردە باشیدرا  ی گری واکسن د قبل روز   ٧کمتر از  •

 

 


