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 ۱۹-چند دلیل خوب برای واکسیناسیون در برابر کووید
برای مبارزه  ۱۹-واکسینه کنیم؟ برای اینکار دالیل خوب بسیاری وجود دارد. واکسیناسیون کووید ۱۹-چرا خود را در برابر کووید

بسیار مهم است. واکسیناسیون مکمل اقدامات دیگر مانند رعایت قوانین بهداشت و رفتار است.  ۱۹-با همه گیری کووید

ید بیماری محافظت می کند. هر چه افراد بیشتری در واکسیناسیون از شما در برابر بیماری ها و به ویژه در برابر روند شد

 سوئیس واکسینه شوند، نیاز به اقدامات دیگر کمتر میشود.

 

 دیمحافظت کن یماریبروند سخت ز خود در برابر ا 

می تواند، به ویژه برای افراد مسن و  ۱۹بیماری کووید 

بسیار خطرناک باشد. افراد مبتال به بیماری های مزمن 

افراد جوانتر و سالم اغلب در صورت آلوده شدن به 

ویروس   کرونا فقط دارای عالئم خفیف یا بدون عالئم 

هستند. اما روند بیماری آنها نیز می توانند سخت باشد. با 

-واکسیناسیون می توانید از خود در برابر بیماری کووید 

 ۹۰ید. بیش از ، به ویژه انواع سخت آن، محافظت کن۱۹

های ویژه های مراقبتدرصد بیماران کووید دربخش

اند. واکسن های مورد استفاده در سوئیس واکسینه نشده

مطمئن هستند و ایمنی بسیار خوبی در برابر بیماری کووید 

ایجاد میکنند. برای کسب مجوزو توصیه واکسن در  ۱۹-

آن  سوئیس، میبایست فواید آن به وضوح بیشتر از خطرات

باشد. تجربه استفاده از این واکسن ها تا کنون این را به 

 وضوح نشان داده.

 جلوگیری کنید ۱۹-ز عوارض کوویدا 

پس از ابتال به بیماری، ظاهر شدن مشکالت سالمتی دراز 

 مانند تنگی نفس در -ممکن است   (Long Covid)مدت 

 فعالیت های شدید یا خستگی. این می تواند برای افرادطول 

افتد. واکسن زدن خطر ابتال به این  جوان تروسالم نیزاتفاق

بیماری و عوارض دراز مدت احتمالی را کاهش می دهد. 

در مقابل، عوارض جانبی جدی پس از واکسیناسیون با 

مورد استفاده در سوئیس به ندرت  ۱۹-های کوویدواکسن

 دهد. انتظار نمیرود که عوارض بعدی ایی پیش آیند.رخ می

 طریق مطمین ایمن شویدز ا 

 ینم هیتوص یماریابتال به ب قیاز طر یمنیبه دست آوردن ا

 ایسخت و  یبا روند یماریاحتمال ابتال به ب رایشود. ز

،  ۱۹-دیکوو ونیناسیباعوارض دراز مدت وجود دارد. واکس

شده و صورت کنترل را به  یتر یبهتر و طوالن یمنیا

 ه. با توجه بکندیم جادیکرونا ا روسیبدون خطر ابتال به و

حداقل دوازده ماه در  ون،یناسیواکس قات،یتحق یفعل تیوضع

 ینشان چیکند. در حال حاضر ه یمحافظت م یماریبرابر ب

پس  یماریسخت ب شرفتیدر برابر پ یمنیبر کاهش ا یمبن

که قبالً تست  یافراد یزمان وجود ندارد. حت نیاز ا

بار  کیصورت امکان  در دیآنها مثبت بوده است با یکرونا

 بیترت نیشوند. به ا نهیدر عرض سه ماه پس از ابتال، واکس

 یدر برابر ابتال یتر یمدت طوالن یبرا زیآنها بهترو ن

 .شوند یمحافظت م  یماریدوباره به ب

 

 تخصصان سالمت را حمایت کنیدم 

 نیا دیتحت فشار شد یکادر بهداشت و نظام سالمت در مواقع

 قیهستند. با محافظت از خود از طر ریهمه گ یماریب

 دیکوو  یماریبه درمان روند سخت ب یازی، ن ونیناسیواکس

سالمت  ستمیکار، شما به کاهش بار س نی. با انجام ادیندار ۱۹-

 یطرارها و موارد اض یماریب ریو درمان سا  دیکن یکمک م

 شود. یم ریهمچنان امکان پذ

 ز مردم اطراف خود محافظت کنیدا 

آن به  تیو سرا یماریخطر ابتال شما به ب ون،یناسیواکسبا 

به طور  ونیناسیاگر واکس ی. حتشودیکمتر م اریبس گرانید

 بیاز افراد آس دیتوان ینکند، شما م یریکامل از انتقال جلوگ

 یمنیا ستمیس یمثال افراد دارا ی.برادیمحافظت کن ریپذ

 ست.یآنها چنان موثر ن یبرا ونیناسیکه واکس فیضع

 لیتوانند به دال یکه نم یاز افراد نیشما همچن ونیناسیواکس

که هنوز امکان  یکودکان نیشوند و همچن نهیواکس یپزشک

کند.هرچه افراد  یشدن را ندارند، محافظت م نهیواکس

- دیکوو یماریکه  به ب یشوند تعداد افراد نهیواکس یشتریب

 .شودیم مترک ،کنند یرا مبتال م گریمبتال شده و افراد د ۱۹

 قویت سالمت روانت 

شیوع ویروس کرونا در این بیماری همه گیر باعث کاهش 

تماس ما با همنوعان خود شده. این می تواند سالمتی را مختل 

کند و بیماری روانی را باعث شود یا تشدید کند. ایمنی از 

می تواند به کاهش  ۱۹ -طریق واکسیناسیون کووید 

اس ها با آسودگی خیال، کمک اضطراب و برقراری مجدد تم

کند. واکسیناسیون همچنین اقدامی است که نشان از همبستگی 

 ما با همنوعانمان  دارد.

 ا اثرات همه گیری مبارزه کنیدب 
 یعاد یمبتال شوند، زندگ ۱۹-دیبه کوو یاگر افراد کمتر

همراه با  ونیناسیاست. واکس ریروزمره دوباره امکان پذ

مهار  یراه برا نیو رفتار، موثرتربهداشت  نیقوان تیرعا

 یزندگ یعاد انیبازگشت به جر نیو همچن ریهمه گ یماریب

 سیدر سوئ یشتریدغدغه است. هر چه تعداد افراد ب یشاد و ب

. شما  شوندیاقدامات زودترکنار گذاشته م ریشوند، سا نهیواکس

در  - گرانیدر سالمت خود و د یسهم مهم ونیناسیبا واکس

 .دیدار -در اروپا و در سراسر جهان  س،یسوئ

 

 

 

http://www.bag-coronavirus.ch/impfung
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