چگونه با دوستان خود در مورد

واكسنهای كوويد۱۹ -صحبت

كرده تا بتوانيم در ايمنسازی جوامعمان در مقابل كوويد ۱۹ -مشاركت كنيم

ممكن است در مورد واكسنهای كوويد ۱۹ -از شما سؤات زيادی بشود.

معتی را كسب مىكنند،
برای اطمينان از اينكه افراد زند شما اطعات 
در اينجا 
نكا در مورد آنچه بايد بگوييد آوردهايم.

واكسنها جانها را نجات داده و از جوامعمان حفاظت مىكنند
واكسنهای كوويد ۱۹ -جانها را نجات مىدهند .واكسنها عوه بر
ايمنسازی خود افراد ،اطرافيان ايشان را © ¨
ن حفاظت مىكنند .هرچه تعداد
بيشی در جوامع عليه كوويد ۱۹ -مصون و حفاظت شوند ،
افراد 
گسش
كوويد ۱۹ -سختتر مىشود.

واكسنهای كوويد ۱۹ -ايمن هستند
آژانسهای بهداشت عمومى در °ا °جهان ،از جمله بهداشت كانادا،
همچن µجامعه پزش¶ و علمى © ¨
©¨
بµالمل ³به اين نتيجه رسيدهاند كه
واكسنهای كوويد ۱۹ -تأييد شده ،
ش
ح ¹برای افراد باردار و مادر ¨ا كه ©
مىدهند ،ايمن هستند .اكنون ميليونها نفر در °ا °جهان با خاطری امن
مصونيت يافتهاند .اگر سؤال داريد و باردار هستيد ،قصد داريد باردار شويد

بهداش ¹خود صحبت كنيد.
ش مىدهيد ،با ارائهدهنده مراقبتهای
يا ©

كمک كنيد تا پاندمى را پشت بگذاريم.
هم اكنون برای واكسن ثبتنام نماييد.
گام  :۱ثبتنام نماييد
بهصورت آنين ) ،(getvaccined.gov.bc.caاز طريق تلفن
) (۱-۸۳۳-۸۳۸-۲۳۲۳يا حضوری در تمام دفاتر خدمات  ثبتنام نماييد.
ذخه كنيد چون بعداً به آن نياز خواهيد داشت.
شماره تأييد خود را ©
بگيد
گام  :۲نوبت ©
به محض واجد °Êايط شدن با شما تماس مى ©گند تا نوبت واكسن خود را
رزرو كنيد.
گام  :۳واكسن بزنيد
تعي µشده برسيد؛ ©پاهن © ¨
چند دقيقه قبل از نوبت © ¨
آست µكوتاه و ماسک
بپوشيد .در كلينيک يک روند برر را تكميل خواهيد كرد¨ © ،
اول µدوز واكسن
خود را دريافت كرده و حدود  ۱۵دقيقه در يک قسمت مراقبت منتظر
مىمانيد .هرگاه برای دوز دوم واجد °Êايط شديد ،جهت رزرو به شما اطع
خواهند داد.

اگرچه واكسنها ¨°يعتر از هر زمان ثبت شده قب ³توليد شدهاند  -به لطف رعايت 
ايم كوويد۱۹ -همچنان در اولويت است
تش 
گسده جها و تحقيقات قب ³ويروس كرونا  -اما برای  ¨
گرف µتأييديه
همان مراحل واكسنهای قب ³را طى نمودهاند .اكنون ميليونها نفر در
°ا °جهان با خاطری امن واكسينه شدهاند .در مقايسه با ابت به
كوويد ،۱۹ -واكسنها بسيار ايمنترند.


ح ¹پس از دريافت واكسن كوويد ،۱۹ -به ©پوی از دستورالعملهای
بهداشت عمومى ادامه داده و تمرين حس خوب مناسک كوويد ۱۹ -مانند
¨
شس µدستها ،تست دادن و ماندن در خانه هنگام بيماری ،حفظ
فاصله ايمن از ديگران و زدن ماسک در محيطهای °پوشيده عمومى را
انجام دهيد.

تمام افرادی كه در بريتيش كلمبيا مىخواهند واكسينه شوند امسال اين
فرصت را خواهند داشت .واكسن كوويد ۱۹ -رايگان است .دستورالعملها
و اطعات مربوط به واجد °Êايط بودن در fraserhealth.ca/vaccines
موجود است.

مطلع بمانيد

امسال همه شانس واكسينه شدن را دارند

حقايق مربوط به طرح ايمنسازی  در مقابل كوويد ۱۹ -و ايم̈ ¹واكسن را
معتی مانند مركز سمت فريزر ،استان بريتيش كلمبيا و
از منابع 
دی دريافت كنيد.
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