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 ورقھ معلومات رسانی

 COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)برای پیچ کاری محافظتی در مقابل 

 - mRNAبا واکسین  -
 شود)روز میدار بھ(این ورقھ معلومات رسانی طرز دوام 2020دسمبر  22تاریخ: 

 

 _______________________________________________________شود: نام شخصی کھ واکسین می
 (لطفاً با حروف کالن)

 تاریخ تولد: _______________________________

 

COVID-19 چیست؟ 

) کھ عامل SARS-CoV-2( 2سارس -اند. وایرس کرونای جدید، کروناوایرسوایرس ھای کرونا چند دھھ است کھ شناختھ شده
در سراسر جھان در حال  2019/2020) است، از اواخر سال 2019(مریضی وایرس کرونا  COVID-19ایجادکننده مریضی 

 شیوع است.

تنگی و ھمچنان از دست دادن حس بویایی درجھ سانتیگراد)، نفس 38بشمول سرفھ خشک، تب (بیش از  COVID-19عالئم رایج 
شود. در ی ھمراه با سردردی و جان دردی، گلودردی و آبریزش بینی نیز توصیف میو چشایی است. احساس عمومی مریض

دھند. صدمھ بعدی در سیستم بعضی موارد، مریضان از دردھای معده و روده، ورم ملتحمھ و تورم غدد لنفاوی را راپور می
پروسھ خفیف مریضی شایع است و  ممکن است. اگرچھمدت مریضی قابلھای طوالنیعصبی یا قلبی عروقی و ھمچنان پروسھ

تواند منجر بھ مرگ بخاطر الریھ کھ میھای شدیدتر ھمراه با ذاتشوند، اما در مورد پروسھبیشتر مریضان طرز مکمل تداوی می
 نارسایی ریھ شود ، ترس وجود دارد.

الصحھ، پوشیدن ماسک (حفظ فاصلھ، مراعات حفظ AHA + A + Lضمن جلوگیری از عفونت با مراعات نمودن قوانین 
 روزمره، دانلود پروگرام ھوشدار کرونا، تھویھ منظم)، پیچ کاری بھترین محافظت ممکن را در مقابل مریضی دارد.

 

 شود؟کدام نوع واکسین استفاده می

یک کھ در اینجا بحث شده یک واکسین تولیدشده با انجینری جنیتیک و بر بنیاد  )®mRNA COVID-19 )Comirnatyواکسین 
 اند.در حال آزمایش ھستند، اما تا فعالً تأیید نشده mRNAھای تکنالوجی جدید است. سایر واکسین

mRNA رسان (پیامRNA رسان رایبونوکلئیک اسید) یک "طرزالعمل ساخت" برای ھر پروتئین در بدن است و نباید با یا پیام
بشمول "طرزالعمل ساخت" برای  COVID-19در مقابل  mRNAاشتباه گرفتھ شود. واکسین  -DNA-معلومات جنیتیکی انسان 

ضرر است. بنابراین واکسین یک جز واحد از وایرس (بھ اصطالح پروتئین سپایک) است. این پروتئین سپایک بھ خودی خود بی
 عفونی نیست.

mRNA ود. بعداً پروتئین وایرس ششود، بلکھ بعد از چند روز در بدن تجزیھ میموجود در واکسین در ژنوم انسان شامل نمی
 شود.دیگر تولید نمی

(در حجرات عضالنی در محل پیچ کاری و در بعضی از شوند ھای سپایک کھ بعد از پیچ کاری ذریعھ بدن تشکیل میپروتئین
 شوند کھ در نتیجھ آن حجرات دفاعیھای خارجی شناختھ میذریعھ سیستم دفاعی بدن بھ حیث پروتئینحجرات دفاعی خاص) 

 کند.شود. این یک جواب دفاعی محافظ ایجاد میشوند: انتی بادی علیھ وایرس و حجرات دفاعی تشکیل میخاصی فعال می

  



Dari 

 mRNAھای با واکسین -) 2019(مریضی وایرس کرونا  COVID-19خط جھت پیچ کاری محافظتی در مقابل ورقھ معلومات رسانی/رضایت
 6از  2صفحھ 

 

ھفتھ تزریق شود. این واکسین بھ عضلھٴ باالی بازو تزریق  3برای محافظت کافی ذریعھ پیچ کاری، واکسین باید دو بار با فاصلھ 
 شود.می

 

 اندازه موثر است؟پیچ کاری بھ کدام 
 100نفر از  95شود. با توجھ بھ دانش فعلی، حدود واکسین شروع می 2روز بعد از مرحلھ  7محافظت کافی ذریعھ پیچ کاری 

شوند. در حال حاضر این کھ این محافظت چند مدت دوام دارد، مشخص نیست. شخص واکسین شده در مقابل مریضی محافظت می
شود و برای ھمھ اشخاص واکسین شده در دسترس نیست، الزم است کھ لھ بعد از پیچ کاری شروع نمیاز آنجا کھ محافظت بالفاص

 محافظت کنید. AHA + A + Lبا وجود پیچ کاری، از خود و ماحول اطراف با مراعات نمودن قوانین 

 

 شود؟چی کسی بخصوص از پیچ کاری مستفید می

مدت این است کھ بتوانیم پیچ کاری در سال مجاز است و ھدف میان 16برای اشخاص از سن  COVID-19 mRNAواکسین 
سال ارائھ دھیم. با این حال، از آنجا کھ در ابتدا واکسین کافی برای تأمین ھمھ در  16را بھ اشخاص باالی  COVID-19مقابل 

 COVID-19شدید یا کشنده دسترس نیست، واکسین کردن اشخاصی باید در اولویت قرار گیرد کھ در معرض خطر باالی پروسھ 
 SARS-CoV-2(یا بخصوص اشخاص مسن) قرار دارند، یا اشخاصی کھ بھ دلیل وظیفھ خود بخصوص در معرض خطر ابتال بھ 

(کمیسیون دائمی  STIKOدر تماس ھستند. این ارزیابی  COVID-19ھستند یا بھ دلیل وظیفھ خود با اشخاص در معرض تھدید 
رت کخ) است کھ با در نظر گرفتن راپور وضعیت طرز مشترک با شورای اخالق جرمنی و پیچ کاری در انستیتوت روب

Leopoldina .تھیھ شده است 

 
 چی کسی نباید واکسین شود؟

سال کھ در حال حاضر واکسین برای آنھا مجاز نیست، نباید واکسین شوند. از آنجا کھ تا فعالً تجربھ کافی  16اطفال و جوانان زیر 
منفعت  –صرفا بعد از ارزیابی شخصی مقدار ریسک وجود ندارد، پیچ کاری در دوران حاملگی و شیردھی در حال حاضر 

 شود.توصیھ می

برد، صرفاً بعد از بھبودی باید واکسین شود. با این درجھ سانتیگراد رنج می 38.5حاد با تب باالتر از  ھر کسی کھ از یک مریضی
درجھ سانتیگراد) دلیلی برای بھ تعویق انداختن پیچ کاری نیست. اگر  38.5حال، سرماخوردگی یا درجھ حرارت کمی باال (زیر 
ید واکسین کنید: لطفاً قبل از پیچ کاری، اگر آلرجی دارید، بھ داکتر پیچ کاری نسبت بھ ترکیبات واکسین حساسیت باالیی دارید، نبا

 اطالع دھید.

اشخاصی کھ در گذشتھ ابتالی آنھا بھ وایرس جدید کرونا تایید شده است، در ابتدا مجبور بھ پیچ کاری نیستند، اما این بھ معنای 
 مخالف بودن با پیچ کاری نیست.
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 کاری باید چی کار کنم؟قبل و بعد از پیچ 

ھوش شدید یا مستعد آلرجی عاجل ھستید، لطفاً این مورد را قبل از انجام پیچ کاری بھ داکتر اگر بعد از پیچ کاری قبلی یا تزریق دیگر بی
 تواند بعد از پیچ کاری شما را بیشتر تحت نظر داشتھ باشد.پیچ کاری اطالع دھید. بعداً او می

 روز فاصلھ وجود داشتھ باشد. 14حداقل باید  ھااز دیگر پیچ کاری

 بعد از پیچ کاری، ضرور نیست طرز خاص از خود مراقبت کنید.

ھای از واکسین ممکن است بعد از پیچ کاری رخ دھد؟")، العملدر صورت بروز درد یا تب بعد از پیچ کاری (نگاه کنید بھ "چی عکس
تواند در این عرصھ بھ شما مشاوره مثال پاراستامول) مصرف نمود. داکتر فامیلی می دھنده تب (طرزتوان دواھای مسکن درد/کاھشمی

 دھد.
 

 ھایی از واکسین ممکن است بعد از پیچ کاری رخ دھند؟العملکدام عکس

تواند بھ حیث بیان درگیری بدن با ھای موضعی و عمومی میالعمل، عکس)®mRNA )Comirnatyبعد از پیچ کاری با واکسین 
 کشد.روز طول می 2الی  1دھد و بھ ندرت بیش از روز بعد از پیچ کاری رخ می 2ھا معموالً در العملواکسین باشد. این عکس

)، خستگی %80(بیش از  پیچ کاریھای راپور شده واکسین در مدت مشاھده دو ماھھ تا حاال بشمول درد در محل العملعکساغلب 
). %10(بیش از  پیچ کاری)، تب و تورم در محل %20)، درد مفصل (بیش از %30از  )، سردرد و لرز (بیش%60(بیش از 

) تورم غدد %1تا  %0.1. گاھی اوقات (بین شودسرخ می پیچ کاریشود و محل واقع می) حالت تھوع %10تا  %1(بین  بعضا
 .شودمیواقع  پیچ کاریلنفاوی، بی خوابی، درد در بازو یا پا، ناراحتی و خارش در محل 

ھای پیچ کاری معموالً العملشده در اشخاص مسن تا حدودی کمتر از اشخاص جوان است. عکسھای مشاھدهالعملاغلب عکس
 دھد.بوده و بعد از پیچ کاری دوم تا حدودی بیشتر رخ می خفیف یا متوسط

 ممکن است؟آیا عوارض پیچ کاری قابل

العمل نورمال واکسین است و تأثیر منفی قابل توجھی باالی صحت فراتر از حد عکسعوارض پیچ کاری، عواقب واکسین است کھ 
 شخص واکسین شده دارد.

 4) کھ در اینجا بحث شد، ®mRNA )Comirnatyن یواکس پیچ کاریقبل از اعطاء مجوز، پس از کلنیکی وسیع در آزمایشات 
بیشتر در  نیمربوط می شوند یا  پیچ کاری) فلج حاد صورت مشاھده شد. اینکھ آیا علت این موارد بھ % 0.01و  %0.1مورد (بین 

العملھای آلرجی عکس، پیچ کارینشد. از زمان شروع دیده عوارض جدی دیگری کلنیکی کدام حال بررسی است. در مطالعات 
داشتند. مانند پیچ کاری واقع شده و بھ تداوی صحی ضرورت از  بعدشده است. این موارد اندکی راپور در موارد بسیار نادر شدید 

 منتفی دانست.را دیگر عوارض نمی توان  در اصلن ھا، یھمھ واکس

الذکر باشد، طبعاً داکتر فامیلی برای ھای موقت محلی و عمومی فوقالعملاگر عالئمی بعد از پیچ کاری رخ دھد کھ فراتر از عکس
 خواھد بود. در صورت بروز اختالالت شدید، بالفاصلھ بھ جستجوی تداوی طبی باشید.مشاوره در دسترس شما 

 
 https://nebenwirkungen.bund.de انید عوارض جانبی را راپور دھید:توھمچنان خودتان می

 
 
 
 
  

https://nebenwirkungen.bund.de/
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 دھد.شما یک گفتگوی معلومات رسانی بھ شما ارائھ میضمن این ورقھ معلومات رسانی، داکتر پیچ کاری 

 
 

 مالحظات:
 
 
 
 

 شود (یا ھمچنان نماینده قانونی)امضای شخصی کھ واکسین می  امضای داکتر پیچ کاری

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھا برای محافظت در مقابل وایرس کرونا در حال انجام یک سروی در مورد تحمل واکسین Paul Ehrlich (PEI)موسسھ 
)SARS-CoV-2 جدید با استفاده از اپلیکیشن تلیفون ھای اندروید (SafeVac 2.0 .است. سروی داوطلبانھ است 

 

 

 

توانید در ویب سایت ، را میCOVID-19و پیچ کاری  COVID-19معلومات بیشتر در مورد 
impfen/-zum-https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen پیدا کنید 

https://www.bzga.de/ 

impfen-19-www.rki.de/covid 

inhalt.html-https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus 

 )2020دسمبر  22(تاریخ  002نسخھ  1چاپ 

 سلب مسئولیت

شده) با ھمکاری موسسھ روبرت کخ ) ورقھ معلومات رسانی برای موسسھ روبرت کخ با جواز دوستانھ صلیب سبز جرمنی (انجمن ثبت06/2018نسخھ اصلی (
)Robert-Kochاھای ترجمھ یا ) ترجمھ شده است. مالک متن جرمنی است؛ در صورت تجدیدنظر در نسخھ اصلی جرمنی، ھیچگونھ مسئولیتی در قبال خط

 مرتبط بودن ترجمھ فعلی پذیرفتھ نیست.

  

https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen-zum-impfen/
https://www.bzga.de/
http://www.rki.de/covid-19-impfen
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html
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 mRNAبا واکسین  – COVID-19در مورد پیچ کاری در مقابل  سابقھ مریض

 

 

 . آیا در حال حاضر مریضی حاد ھمراه با تب دارید؟1

 خیر 0 بلی 0

 

 یا سایر دواھا)؟. آیا شما از امراض مزمن یا نقص دفاعی رنج می برید (طرز مثال از طرق کیموتراپی 2

 خیر 0 بلی 0

 در صورت جواب مثبت، کدام نوع ____________________________________________ 

 

 خون رنج می برید یا دوای رقیق کننده خون مصرف می کنید؟. آیا از اختالل بندش3

 خیر 0 بلی 0

 

 . آیا شما * آلرجی شناختھ شده ای دارید؟4

 خیر 0 بلی 0

 مثبت، کدام نوع ____________________________________________در صورت جواب 

 

 ھای غیرمعمول داشتھ اید؟العمل. آیا *بعد از پیچ کاری قبلی عالئم آلرجیک، تب باال، غش یا سایر عکس5

 خیر 0 بلی 0

 در صورت جواب مثبت، کدام نوع ____________________________________________

 

 در سنین باروری: آیا در حال حاضر حاملھ ھستید یا شیر می دھید؟. در زنان 6

 خیر 0 بلی 0

 

 روز گذشتھ واکسین شده اید؟ 14آیا در  .7

 خیر 0 بلی 0

 

 

 شوددر صورت ضرورت ذریعھ نماینده قانونی جواب داده می *
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 mRNAبا واکسین  – COVID-19در مورد پیچ کاری در مقابل  خطرضایت

 

 شود (تخلص، نام):واکسین مینام شخصی کھ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 تاریخ تولد: _____________________________

 

 _________________________________________________________________________ آدرس:

 

 

 ات رسانی را متوجھ شدم و فرصت داشتم تا با داکتر پیچ کاری خود گفتگوی مفصلی داشتھ باشم.من محتوای ورقھ معلوم

 

o .سوال دیگری ندارم 

o  من در مورد پیچ کاری توصیھ شده در مقابلCOVID-19  با واکسینmRNA .رضایت دارم 

o .من از پیچ کاری امتناع می کنم 

o نظر می کنم. من صراحتا از مشاوره معلومات رسانی طبی صرف 

 

 مالحظات:

 

 

 محل، تاریخ: __________________________________________________

 

 

 امضای داکتر  شودامضای شخصی کھ واکسین می
  یا ھمچنان نماینده قانونی

  (سرپرست، سرپرست قانونی یا مراقب)
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