
چرا باید واکسین شوم؟ 
هر کس در هر سنی می تواند مریضی کووید-۱۹ را بگیرد.  اگر واکسین نشده باشید، در معرض 

بیشرتین خطر  برای مریضی جدی ناشی از این ویروس خواهید بود. با واکسین شدن، همچنین 

می توانید در آینده به مسافرت و رویدادها و مراسم رفته و عزیزان خود را مالقات کنید.

چرا من باید واکسین یاد آور )بوسرت( شوم؟ 
دو دوز واکسین محافظت خوبی را بخصوص در مقابل مریضی شدید تأمین می کند. یک دوز 

یادآور اطمینان می بخشد که محافظت حاصل از دو واکسین سابق قوی تر شده و مدت بیشرتی 

دوام یابد. این بهرتین راه برای حفظ ایمنی شام، عزیزان تان و جامعه ی ما می باشد.

آیا واکسین امن است؟ 
این واکسین امن و نجات بخش می باشد. اداره مواد تداوی کننده )TGA( واکسینی را برای 

استفاده تأیید منی کند مگر اینکه امن و مؤثر باشد.

گر من حامله باشم یا از شیر خود به نوزاد خویش بدهم، آیا واکسین 
امن است؟ 

واکسن های ُمدرنا و فایزر برای زنان حامله، یا با پالن حامله شدن، یا شیر خود به نوزاد دادن امن 

می باشند. ده ها هزار نوزاد سامل از زنان واکسین شده تولد یافته اند.

این پروژه توسط Wellbeing SA با پروگرام هدایای ترویج واکسین کووید-۱۹ در جامعه متویل شده است.

جامعه ای امن تر.
مصونیت قوی تر.

واکسین کوید-۱۹ 

پرسش های شام پاسخ داده 
می شوند 



آیا واکسین باعث عقیم )نابارور شدن( می شود؟ 
نه. واکسین کووید-۱۹ موجب ناباروری یا عقیم شدن منی گردد.

چه کسی می تواند واکسین شود؟ 
واکسین برای افراد 5 ساله و مسن تر رایگان و  در دسرتس می باشد.

آیا این واکسین برای طفل من امن است؟
 واکسین بهرتین طریق برای جلوگیری از مریضی بسیار شدید طفل شام در اثر

کووید-۱۹ می باشد.

گر واکسین شده باشم آیا هنوز ممکن است کوید-۱۹ بگیرم؟ 
اگر واکسین شد باشید، هنوز ممکن است کوید-۱۹ بگیرید. ولی احتامل کمرتی دارد که 

مریضی شام جدی شده و مجبور به مراجعه به شفاخانه شوید.

در کجا می توانم واکسین یادآور )بوسرت( شوم؟ 
کافی است که به covidvaccine.sa.gov.au مراجعه و روی “book now” کلیک کنید.

تشکر از شام برای اینکه شهر )شاروالی( سالیزبوری را مصون نگه می دارید 

برای معلومات بیشرت به covidvaccine.sa.gov.au مراجعه کنید.

این پروژه توسط Wellbeing SA با پروگرام هدایای ترویج واکسین کووید-۱۹ در جامعه متویل شده است.

واکسین کوید۱۹- 

پرسش های شام پاسخ داده می شوند


