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 معلومات مفید -های کووید واکسی   

: موضوع حفاظت از خود  دریافت کردن واکسی  

 است

د تا کووید را ها، بدن شما تعلیم یمبه لطف واکسی    گی 

 شناسایی کند و از خود دفاع کند. 

حفاظت مقابل اشکال های کووید قویا در واکسی   

 موثرند.  19-کووید  شدید و کشنده

 برای همه رایگان هستند. ها واکسی   

  کجا پیچکاری شویم؟

 توانید اینجاها پیچکاری شوید: یم

  مرکز واکسی   در یک 

      0 800 009 110          www.santé.fr  

  مرکز مراقبت یا در  دواخانه محیلخود، در  داکت  پیش

 خود صیح

  تاسیسات مراقبت صیح  محل وظیفه خوداگر در

 توانید آنجا پیچکاری شویددارید، یم
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 سوال دارید؟
از یک مسلیک مراقبت صیح، کارگر اجتمایع یا 

 )صالون شهر( دفیر شاروایل

 
 یا در

 

 برای اینکه پیچکاری شوید: 
0 800 009 110 

 )تماس رایگان(
 یا در 

 



اگر مشکل صیح داشته باشم )مانند مرض شکر، رسطان یا 
شایع(، یم  توانم پیچکاری شوم؟ مریض  غت 

  بیل 

باید  ،اگر مشکل صیح داشته باشید 

چون ممکن است به راحتر  پیچکاری شوید

مصاب  19-به نوع شدید و کشنده کووید

کند تا با شوید. واکسی   به شما کمک یم

  وایرس مبارزه کنید. 

 

 داشته باشم، باید پیچکاری شوم؟  19-اگر از قبل کووید

 بیل 

مصاب  19-حت  اگر از قبل به کووید

بی   سه تا  اید، باید پیچکاری شوید. شده

شش ماه بعد از اینکه ناخوش بودید، 

توانید فقط )در عوض دو دوز( یک دوز یم

 واکسی   بزنید. 

 

 

توانم به وضع نورمال برگردم و اگر پیچکاری شده باشم یم 

 دیگر ماسک نپوشم؟

  نه  

حت  اگر پیچکاری شده باشید باید به 

پوشیدن ماسک و رعایت معیارات 

تا اینکه تمام نفوس  محافظت  ادامه دهید

 پیچکاری شوند. 

 

 توانم آسانت  سفر کنم؟اگر پیچکاری شده باشم یم

 نه 

 72باید  حت  اگر پیچکاری شده باشید،

تا  بدهید، PCRساعت قبل از سفر تست 

. این اینکه تمام نفوس پیچکاری شوند 

ری ندارد. قبل از  تست رایگان است و ض 

 سفر باید قوانی   هر کشور را معاینه کنید. 
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 سواالت من -های کووید واکسی   


