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 برگھ اطالع رسانی

 COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)برای واکسیناسیون محافظتی در برابر 

 - mRNAبا واکسن  -
 (این برگھ اطالع رسانی بھ طور مداوم بھ روز می شود) 2020دسامبر  22تاریخ: 

 

 _____________________________نام شخصی کھ واکسینھ می شود: _______________________
 (لطفا با حروف بزرگ)

 تاریخ تولد: _______________________________

 

COVID-19 چیست؟ 

) کھ عامل SARS-CoV-2( 2سارس -ویروس ھای کرونا برای دھھ ھا شناختھ شده اند. ویروس کرونای جدید، کروناویروس
در سراسر جھان در حال  2019/2020) است، از اواخر سال 2019(بیماری ویروس کرونا  COVID-19ایجاد کننده بیماری 

 گردش است.

درجھ سانتیگراد)، تنگی نفس و ھمچنین از دست دادن حس بویایی  38شامل سرفھ خشک، تب (بیش از  COVID-19عالئم رایج 
د و آبریزش بینی نیز توصیف می شود. در برخی و چشایی است. احساس عمومی بیماری ھمراه با سردرد و بدن درد، گلو در

موارد، بیماران از دردھای معده و روده، ورم ملتحمھ و تورم غدد لنفاوی را گزارش می کنند. آسیب بعدی در سیستم عصبی یا 
بیماران بھ قلبی عروقی و ھمچنین روندھای طوالنی مدت بیماری امکان پذیر است. اگرچھ روند خفیف بیماری شایع است و بیشتر 

طور کامل بھبود می یابند، اما در خصوص روندھای شدیدتر ھمراه با ذات الریھ کھ می تواند منجر بھ مرگ از طریق نارسایی ریھ 
 شود، ترس وجود دارد.

(حفظ فاصلھ، رعایت بھداشت، زدن ماسک روزمره، دانلود  AHA + A + Lعالوه بر جلوگیری از عفونت با رعایت قوانین  
 ھ ھشدار کرونا، تھویھ منظم)، واکسیناسیون بھترین محافظت ممکن را در برابر بیماری دارد.برنام

 

 چھ نوع واکسنی استفاده می شود؟

کھ در اینجا بحث شده یک واکسن تولید شده با مھندسی ژنتیک و مبتنی بر یک ) ®mRNA COVID-19 )Comirnatyواکسن 
 حال آزمایش ھستند، اما ھنوز تأیید نشده اند. در mRNAفناوری جدید است. سایر واکسن ھای 

mRNA  پیام رسان)RNA  یا پیام رسان ریبونوکلئیک اسید) یک "دستورالعمل ساخت" برای ھر پروتئین در بدن است و نباید با
شامل "دستورالعمل ساخت" برای  COVID-19در برابر  mRNAاشتباه گرفتھ شود. واکسن  -DNA-اطالعات ژنتیکی انسان 

یک جز واحد از ویروس (بھ اصطالح پروتئین اسپایک) است. این پروتئین اسپایک بھ خودی خود بی ضرر است. بنابراین واکسن 
 عفونی نیست.

mRNA روس موجود در واکسن در ژنوم انسان گنجانده نمی شود، بلکھ پس از چند روز در بدن تجزیھ می شود. سپس پروتئین وی
 دیگر تولید نمی شود.

(در سلول ھای عضالنی در محل واکسیناسیون و در  سیناسیون توسط بدن تشکیل می شوندپروتئین ھای اسپایک کھ پس از واک
توسط سیستم ایمنی بدن بھ عنوان پروتئین ھای خارجی شناختھ می شوند کھ در نتیجھ آن سلول  برخی از سلول ھای دفاعی خاص)

فعال می شوند: آنتی بادی علیھ ویروس و سلول ھای دفاعی تشکیل می شود. این یک پاسخ ایمنی محافظ ایجاد  ھای دفاعی خاصی
 می کند.
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ھفتھ تزریق شود. این واکسن بھ عضلھ باالی بازو تزریق  3برای محافظت کافی توسط واکسیناسیون، واکسن باید دو بار با فاصلھ 
 می شود.

 

 است؟واکسیناسیون چقدر موثر 
 100نفر از  95واکسن شروع می شود. با توجھ بھ دانش فعلی، حدود  2روز پس از مرحلھ  7محافظت کافی توسط واکسیناسیون 

فرد واکسینھ شده در برابر بیماری محافظت می شوند. در حال حاضر این کھ این محافظت چھ مدت دوام دارد، مشخص نیست. از 
کسیناسیون شروع نمی شود و برای ھمھ افراد واکسینھ شده در دسترس نیست، الزم است کھ با آنجا کھ محافظت بالفاصلھ پس از وا

 محافظت کنید. AHA + A + Lوجود واکسیناسیون، از خود و محیط پیرامون خود با رعایت قوانین 

 

 چھ کسی بھ ویژه از واکسیناسیون بھره مند می شود؟

سال مجاز است و ھدف میان مدت این است کھ بتوانیم واکسیناسیون  16سن  از االترببرای افراد  COVID-19 mRNAواکسن 
سال ارائھ دھیم. با این حال، از آنجا کھ در ابتدا واکسن کافی برای تأمین ھمھ در  16را بھ افراد باالی  COVID-19در برابر 

(یا  COVID-19الی روند شدید یا کشنده دسترس نیست، واکسینھ کردن افرادی باید در اولویت قرار گیرد کھ در معرض ریسک با
ھستند یا بھ  SARS-CoV-2بھ ویژه افراد مسن) قرار دارند، یا افرادی کھ بھ دلیل شغل خود بھ ویژه در معرض خطر ابتال بھ 

(کمیسیون دائمی واکسیناسیون در  STIKOدر تماس ھستند. این ارزیابی  COVID-19دلیل شغل خود با افراد در معرض تھدید 
تھیھ  Leopoldinaانستیتوی روبرت کخ) است کھ با در نظر گرفتن گزارش وضعیت بھ طور مشترک با شورای اخالق آلمان و 

 شده است.

 
 چھ کسی نباید واکسینھ شود؟

ی سال کھ در حال حاضر واکسن برای آنھا مجاز نیست، نباید واکسینھ شوند. از آنجا کھ ھنوز تجربھ کاف 16کودکان و جوانان زیر 
منفعت توصیھ می -فقط با ارزیابی فردی میزان ریسک وجود ندارد، واکسیناسیون در دوران بارداری و شیردھی در حال حاضر

 .شود

درجھ سانتیگراد رنج می برد، فقط پس از بھبودی باید واکسینھ شود. با این  38.5ھر کسی کھ از یک بیماری حاد با تب باالتر از 
درجھ سانتیگراد) دلیلی برای بھ تعویق انداختن واکسیناسیون نیست. اگر  38.5حرارت کمی باال (زیر حال، سرماخوردگی یا درجھ 

نسبت بھ اجزای واکسن حساسیت باالیی دارید، نباید واکسن بزنید: لطفاً قبل از واکسیناسیون، اگر آلرژی دارید، بھ پزشک 
 واکسیناسیون اطالع دھید.

بھ ویروس جدید کرونا تایید شده است، در ابتدا مجبور بھ واکسیناسیون نیستند، اما این بھ معنای  افرادی کھ در گذشتھ ابتالی آنھا
 واکسیناسیون نیست. ھب عدم نیاز
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 قبل و بعد از واکسیناسیون چھ کاری باید انجام دھم؟

بیھوش شدید یا مستعد آلرژی فوری ھستید، لطفاً این مورد را قبل از انجام واکسیناسیون بھ  یاگر بعد از واکسیناسیون قبلی یا تزریق دیگر
 پزشک واکسیناسیون اطالع دھید. سپس او می تواند بعد از واکسیناسیون شما را بیشتر تحت نظر داشتھ باشد.

 روز فاصلھ وجود داشتھ باشد. 14از سایر واکسیناسیون ھا حداقل باید 

 یناسیون، نیاز نیست بھ طور ویژه از خود مراقبت کنید.پس از واکس

در صورت بروز درد یا تب پس از واکسیناسیون (نگاه کنید بھ "چھ واکنش ھای از واکسن ممکن است پس از واکسیناسیون رخ دھد؟")، 
انواده می تواند در این زمینھ می توان داروھای تسکین دھنده درد/کاھش دھنده تب (بھ عنوان مثال پاراستامول) مصرف کرد. پزشک خ

 بھ شما مشاوره دھد.
 

 چھ واکنش ھای از واکسن ممکن است بعد از واکسیناسیون رخ دھند؟

، واکنشھای موضعی و عمومی می تواند بھ عنوان بیان درگیری بدن با )®mRNA )Comirnatyپس از واکسیناسیون با واکسن 
 روز طول می کشد. 2تا  1پس از واکسیناسیون رخ می دھد و بندرت بیش از روز  2واکسن باشد. این واکنشھا معموالً طی 

)، %80از  شی(ب قیدرد در محل تزر شامل دوره مشاھده دو ماھھ تاکنون یگزارش شده واکسن در ط یھا واکنش نیشتریب 
از  شی(ب تزریق)، تب و تورم در محل %20از  شی)، درد مفصل (ب%30از  شی)، سردرد و لرز (ب%60از  شی(ب یخستگ
) تورم غدد %1تا  %0.1 نیاوقات (ب ی. گاھبوجود می آید قیمحل تزر ی) حالت تھوع و قرمز%10تا  %1 نی). اغلب (ب10%
 وجود دارد. قیو خارش در محل تزر یپا، ناراحت ای، درد در بازو یخواب ی، بیلنفاو

افراد جوان است. واکنش ھای واکسیناسیون معموالً خفیف یا اغلب واکنش ھای مشاھده شده در افراد مسن تا حدودی کمتر از 
 بوده و پس از واکسیناسیون دوم تا حدودی بیشتر رخ می دھد. متوسط

 آیا عوارض واکسیناسیون امکان پذیر است؟

سالمتی  عوارض واکسیناسیون، عواقب واکسن است کھ فراتر از حد طبیعی واکنش واکسن می باشد و تأثیر منفی قابل توجھی بر
 فرد واکسینھ شده دارد.

مورد  4، بحث شد نجایکھ در ا) ®mRNA )Comirnatyواکسن  زی، پس از تجواعطاء مجوزگسترده قبل از  ینیبال آزمایشاتدر 
در  شتریب ریخ ایشوند  یمربوط م ونیناسیبھ واکس علت این موارد ایآ کھ نیمشاھده شد. افلج حاد صورت  )%0.01و  %0.1(بین 
 یواکنش ھا ،ونیناسیواکس شروع مشاھده نشد. از زمان ینیدر مطالعات بال یگرید یجد عوارض چی. ھاست یبررس حال

 یبھ درمان پزشک ازیرخ داده و ن ونیناسیپس از واکس یموارد اندک نینادر گزارش شده است. ا اریدر موارد بس زیاد تیحساس
 .منتفی دانستتوان  یعوارض را نم ری. در اصل، مانند ھمھ واکسن ھا، ساداشتند

اگر عالئمی پس از واکسیناسیون رخ دھد کھ فراتر از واکنش ھای موقت محلی و عمومی فوق الذکر باشد، طبعاً پزشک خانواده 
 برای مشاوره در دسترس شما خواھد بود. در صورت بروز اختالالت شدید، بالفاصلھ بھ دنبال درمان پزشکی باشید.

 
 https://nebenwirkungen.bund.de ارض جانبی را خودتان گزارش دھید:وانید عوھمچنین می ت

 
 
  

https://nebenwirkungen.bund.de/
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 عالوه بر این برگھ اطالع رسانی، پزشک واکسیناسیون شما یک گفتگوی اطالع رسانی بھ شما ارائھ می دھد.
 

 مالحظات:
 
 
 
 

 امضاء شخصی کھ واکسینھ می شود (یا ھمچنین نماینده قانونی)  واکسیناسیونامضاء پزشک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در حال انجام یک نظرسنجی در مورد تحمل واکسن ھا برای محافظت در برابر ویروس کرونا  Paul Ehrlich (PEI)موسسھ 
)SARS-CoV-2جدید با استفاده از اپلیکیشن تلفن ھای ھوشمند (SafeVac 2.0 .است. نظرسنجی داوطلبانھ است 

 

 

 

 بیابید ھای زیر ، را می توانید تحت وب سایتCOVID-19و واکسیناسیون  COVID-19اطالعات بیشتر در خصوص 

impfen/-zum-https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen 

https://www.bzga.de/ 

impfen-19-www.rki.de/covid 

inhalt.html-https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus 

 )2020دسامبر  22(تاریخ  002نسخھ  1چاپ 

 سلب مسئولیت

(انجمن ثبت شده) با ھمکاری موسسھ روبرت کخ ) برگھ اطالع رسانی برای موسسھ روبرت کخ با مجوز دوستانھ صلیب سبز آلمان 06/2018نسخھ اصلی (
)Robert-Koch ترجمھ شده است. مالک متن آلمانی است؛ در صورت تجدیدنظر در نسخھ اصلی آلمانی، ھیچگونھ مسئولیتی در قبال خطاھای ترجمھ یا (

 مرتبط بودن ترجمھ فعلی پذیرفتھ نیست.

  

https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen-zum-impfen/
https://www.bzga.de/
http://www.rki.de/covid-19-impfen
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html
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 mRNAبا واکسن  – COVID-19در خصوص واکسیناسیون در برابر  سابقھ بیمار

 

 

 . آیا در حال حاضر بیماری حاد ھمراه با تب دارید؟1

 خیر 0 بلی 0

 

 . آیا شما از بیماری ھای مزمن یا نقص ایمنی رنج می برید (بھ عنوان مثال از طرق شیمی درمانی یا سایر داروھا)؟2

 خیر 0 بلی 0

 ____________________________________________، چھ نوعی است پاسخ مثبت ی کھدر صورت

 

 ایستی رنج می برید یا داروی رقیق کننده خون مصرف می کنید؟. آیا از اختالل خون3

 خیر 0 بلی 0

 

 . آیا شما * آلرژی شناختھ شده ای دارید؟4

 خیر 0 بلی 0

 ___________چھ نوعی _________________________________ ،است پاسخ مثبت ی کھدر صورت

 

 . آیا *بعد از واکسیناسیون قبلی عالئم آلرژیک، تب باال، غش یا سایر واکنش ھای غیرمعمول داشتھ اید؟5

 خیر 0 بلی 0

 ، چھ نوعی ____________________________________________است پاسخ مثبت ی کھدر صورت

 

 د یا شیر می دھید؟. در زنان در سنین باروری: آیا در حال حاضر باردار ھستی6

 خیر 0 بلی 0

 

 روز گذشتھ واکسینھ شده اید؟ 14آیا در  .7

 خیر 0 بلی 0

 

 

 در صورت لزوم توسط نماینده قانونی پاسخ داده می شود *
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 mRNAبا واکسن  – COVID-19در خصوص واکسیناسیون در برابر  رضایت نامھ

 

 نام شخصی کھ واکسینھ می شود (نام خانوادگی، نام):
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 تاریخ تولد: _____________________________

 

 _________________________________________________________________________ آدرس:

 

 

 داشتم تا با پزشک واکسیناسیون خود گفتگوی مفصلی داشتھ باشم.من محتوای برگھ اطالع رسانی را متوجھ شدم و امکان 

 

o .سئوال دیگری ندارم 

o  من در خصوص واکسیناسیون پیشنھادی در برابرCOVID-19  با واکسنmRNA .رضایت دارم 

o .من از واکسیناسیون امتناع می کنم 

o  .من صراحتا از مشاوره اطالع رسانی پزشکی صرف نظر می کنم 

 

 ات:مالحظ

 

 

 محل، تاریخ: __________________________________________________

 

 

 

 

 

 امضای پزشک  امضاء شخصی کھ واکسینھ می شود
  یا ھمچنین نماینده قانونی

  (سرپرست، سرپرست قانونی یا مراقب)
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