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بعد از اینکه واکسینه 

شدم، چه اتفاقی می افتد

اطالعات در مورد کووید-19 برای جوامع +LGBTIQ چندفرهنگی

اگر بعد از دریافت واکسن 

 مریض شوم، چه اتفاقی 

می افتد؟

اگر بعد از دریافت واکسن مریض شوید یا احساس 

ناخوشی کنید، باید هر چه سریعتر به پزشک خود 

یا ارائه دهنده خدمات مراقبت های بهداشتی 
 مراجعه کنید. اگر نتوانید پزشک خود را ببینید، 

می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

Nurse-on-Call به شماره 24 60 60 1300  

خط اطالع رسانی ملی کروناویروس به   
شماره 080 020 1800

شماره 000 در صورتی که به دشواری نفس   
می کشید یا ضربان قلب تان باال است، خس 

خس سینه دارید، بسیار مریض هستید، یا 

بسیار احساس ناخوشی می کنید

تمامی این شماره ها، 24 ساعت در روز در 

دسترس می باشند.

دولت استرالیا برای افرادی که در پی واکنشی 

شدید به واکسن کووید-19، تأثیراتی متوسط تا 

قابل توجهی را تجربه کرده اند، در حال ایجاد یک 

طرح مطالبه می باشد.

آیا بعد از دریافت واکسن 
عوارض جانبی خواهم 

داشت؟

شما ممکن است بعد از نوبت اول، نوبت   
 دوم یا هر دو نوبت واکسن کووید-19 

عوارض جانبی را تجربه کنید

عوارض جانبی رایج و مورد انتظار می توانند   
شامل درد در ناحیه تزریق؛ احساس خستگی؛ 

درد عضالنی؛ سردرد؛ تب و لرز؛ و درد مفاصل 

شوند

عوارض جانبی معموالً خفیف بوده و یک یا   
دو روز به طول می انجامند

آیا عوارض جانبی وخیم تری 
وجود دارند؟

احتمال بسیار نادری وجود دارد که عوارض   
جانبی وخیم تری را تجربه کنید

شما می توانید اطالعات وب سایت دولت   
 ویکتوریا در مورد عوارض جانبی وخیم تر 

 را چک کنید یا برای کسب اطالعات بیشتر 
با پزشک خود صحبت کنید
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 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 موجود در این برگه اطالع رسانی در تاریخ 

29 اکتبر 2021 به روز می باشد.

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.
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آیا بعد از واکسینه شدن 
همچنان می توانم کووید-19 را 

انتقال داده یا به آن مبتال شوم؟

 بعد از اینکه در برابر کووید-19 کامالً واکسینه 

شده اید: 

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

اگر واکسینه شده باشید، همچنان احتمال آن 

وجود دارد که مبتال به ویروس شده و آن را انتقال 

دهید. برای ایمن نگه داشتن خود و دیگران: 

شما همچنان باید رفتارهای ایمن در برابر   
کووید را رعایت کنید )از جمله استفاده از 

ماسکی که درست بر صورت می نشیند(

شما همچنان باید محدودیت های کنونی را   
رعایت کنید

 چگونه می توانم ثابت کنم که 

 در برابر کووید-19 واکسینه 

شده ام؟

بعد از اینکه کامالً واکسینه شده اید، یک گواهی 

دیجیتال کووید-19 به صورت خودکار برای شما 

ایجاد می شود.

شما به سه روش می توانید گواهی خود را دریافت 

کنید: 

اگر مدیکر دارید،   
 می توانید گواهی 

خود را از طریق اپ 

 Express Plus 
 myGov یا Medicare

دریافت کنید

اگر مدیکر نداشته باشید، ولی یک شماره   
شناسایی شخصی مراقبت های بهداشتی 

 myGov دارید، می توانید آنالین از طریق

درخواست گواهی دهید

اگر مدیکر یا شماره شناسایی شخصی   
)IHI( مراقبت های بهداشتی نداشته باشید، 

می توانید برای دریافت گواهی چاپی با دفتر 

ثبت واکسیناسیون استرالیا تماس بگیرید

شما می توانید گواهی 

دیجیتال کووید-19 خود را 

 Service Victoria به اپ

اضافه کنید یا نسخه چاپی 

آن را نشان دهید.

شما االن همچنین می توانید 

یک گواهی واکسیناسیون 

کووید-19 بین المللی در 

زمان سفر خارج از کشور، 

برای کمک به اثبات اینکه 

کامالً واکسینه شده اید، 

بگیرید.
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