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واکسن کووید - دریافت واکسن

شود؟قسم تزریق میواکسن چی

توانم دریافت کنم؟ واکسن را در کجا می   
توانید در مرکز واکسیناسیون یا از  واکسن را می

های سیار دریافت کنیدگروپ

نام کنید ثبت در مرکز واکسیناسیون نزدیک خود  
009 800 0تلیفونی:• )تماس رایگان(110

آنالین •

برای کسب معلومات بیشتر با داکتر، فارمسیست یا شاروالی در تماس شوید •

معلومات کاربردی 

این واکسن برای همه اشخاص رایگان است

سند حاوی نام واکسن را نگه دارید )تا مطمئن شوید  
از    2که   دریافت  نوبت  را  واحد  واکسن  همان 
کنید( می 

اجتماعی  تامین  خود  کارت  با  را 
داشته باشید. اگر این کارت را نداشته باشید، باز هم  

توانید واکسن دریافت کنیدمی
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قبل از دریافت واکسن

مطم  باید  مربوطه  کارشناس  واکسیناسیون،  جلسه  که در  شود  ئن 
واکسن برای شما امن است 

کند  دهد و از شما سوال میکارشناس به سواالت شما جواب می
توانید این  که آیا با دریافت واکسن موافق هستید یا خیر: شما می

پیشنهاد را قبول کنید یا رد کنید

واکسن
نوبت واکسن با    2برای ایجاد مصونیت کامل، باید 

فاصله چند هفته از یکدیگر دریافت کنید 

بعد از دریافت واکسن
روز    2یا  1این واکسن عوارض جانبی چندانی ندارد. البته، در 

بعد از دریافت واکسن، ممکن است دچار درد در ناحیه بازو،  
سردردی یا تب شوید

برای مطرح نمودن سواالت خود با متخصصین 
رسان اجتماعی یا شاروالی در تماس صحت، کمک

 :شوید یا به آدرس ذیل مراجعه نمایید

برای دریافت واکسن، با نمبر ذیل در تماس شوید:  
0 800 009 110

)تماس رایگان( 

نمایید:   مراجعه  آدرس  این  به  یا 

تماس
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