آنچه باید در مورد
واکسینه شدن بدانم
اطالعات در مورد کووید 19-برای جوامع  LGBTIQ+چندفرهنگی

شما از خود و
دیگران محافظت
می کنید
وقتی در برابر
کووید 19-کامال ً واکسینه شوید:
به احتمال کمتری مبتال به کووید 19-می شوید
به احتمال کمتری کووید 19-را به دیگران انتقال
می دهید
اگر مبتال به کووید 19-شوید به احتمال کمتری
بسیار مریض خواهید شد
به محافظت از افرادی کمک می کنید که
نمی توانند به دالیل پزشکی واکسینه شوند
هر چه افراد بیشتری واکسینه شوند ،افراد کمتری
ویروس را گرفته ،آن را انتقال داده ،مریض
می شوند یا از دنیا می روند.

آیا واکسن ها ایمن هستند؟
تمامی واکسن های موجود در استرالیا:
ایمن و موثر هستند
به صورت بین المللی ،بر تعداد کثیری از افراد
آزمایش شده اند
استانداردهای ایمنی سخت تعیین شده
توسط مقام ناظر مستقل داروهای استرالیا،
 Therapeutic Goods Administrationرا
گذارنده اند

شما می توانید به زندگی روزمره
خود بازگردید
برای انجام کارهای زیر ،ممکن است نیاز به واکسینه
شدن داشته باشید:
مشارکت در برخی از فعالیت های روزمره یا
استفاده از خدمات روزمره
ادامه به رفتن به سرکار
سفر به خارج از کشور

آیا برای واکسنی که در حال
حاضر در استرالیا موجود
نمی باشد صبر کنم؟
سه واکسن در استرالیا موجود می باشند  -آسترازنکا،
مودرنا و فایزر .تضمینی وجود ندارد که هیچ واکسن
دیگری برای استفاده در استرالیا مورد تأیید قرار گیرد.
دریافت یکی از واکسن های موجود بهتر است.
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من کارت مدیکر ندارم
یا با یک ویزا اینجا هستم -
آیا می توانم واکسینه شوم؟

واکسن های کووید 19-برای همه افراد در استرالیا
رایگان هستند ،از جمله:
پناهندگان
افراد پناه جو
دارندگان ویزاهای موقت یا شرطی
دانش آموزان بین المللی
مهاجران موقت
شما نیاز به کارت مدیکر یا شماره شناسایی
شخصی مراقبت های بهداشتی ( )IHIندارید تا
واکسن کووید -19را دریافت کنید.

در موارد زیر ،آیا واکسینه
شدن ایمن است:
من هورمون درمانی می کنم؟

بله ،چنانچه یک نوع هورمون درمانی تجویز شده را
انجام می دهید ،ایمن است.

داروهای  PrEPمصرف می کنم؟

بله ،چنانچه داروهای پیشگیری پیش از در معرض قرار
گرفتن ( )PrEPرا مصرف می کنید ،ایمن است.

داروهای درمان اچ آی وی مصرف می کنم؟
بله ،چنانچه داروهای درمان اچ آی وی را مصرف
می کنید ،ایمن است.

داروهای دیگری مصرف می کنم یا عارضه ای
پزشکی دارم؟

در بسیاری از موارد ،بله .با پزشک خود یا ارائه دهنده
خدمات مراقبت های بهداشتی در مورد گزینه های
واکسیناسیون خود صحبت کنید.

دریافت واکسن
کووید 19-بر وضعیت
ویزای شما یا صالحیت
تان جهت دریافت کمک
پرداختی های دولت
تأثیر نمی گذارد.

وقتی واکسینه می شوم
اگر تجربه بدی داشته باشم ،چه
کارهایی می توانم انجام دهم؟
شما می توانید به اداره بهداشت ویکتوریا در ارتباط
با هر یک از خدمات فراهم شده توسط اداره یا ارائه
دهنده خدمات که بودجه آن توسط اداره تأمین می
شود شکایتی ارائه دهید .این شامل مراکز عمومی
واکسیناسیون می شود.

من مبتال به کووید 19-شدم
و بهبود پیدا کردم  -آیا باید
همچنان واکسینه شوم؟
بله ،باید بعد از بهبودی از کووید 19-همچنان

واکسینه شوید.
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اطالعات موجود در این برگه اطالع رسانی در تاریخ
 29اکتبر  2021به روز می باشد.

ما مالکین سنتی زمینی که در آن کار می کنیم را به رسمیت
می شناسیم و به بزرگان گذشته ،حاضر و آینده احترام می گذاریم.

اطالعات از اداره بهداشت ویکتوریا و اداره بهداشت استرالیا اقتباس شده است.
شما می توانید اطالعات بیشتر در مورد ایمنی در برابر کووید 19-و واکسن ها را
به زبان های دیگر از وب سایت دولت ویکتوریا و وب سایت دولت استرالیا
کسب کنید.

