REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

Direction générale de la santé
DSES - DGS
Service du médecin cantonal
Rue Adrien-Lachenal 8
1207 Genève

ژنو  ۴ژانویه ۲۰۲۱

N/réf. : SMC

-۱۹کووید واکسیناسیون  :موضوع

همان طور که میدانید ،کووید ۱۹-میتواند عواقب سختی برای افراد باالی  ۶۵سال و افراد مبتال به بیماری های مزمن ایجاد کند.
در حال حاضر واکسن هایی با کارایی  ٪۹۵در سوییس در دسترس می باشند .تحقیقات نشان داده اند که از  ۱۰۰نفر واکسینه و در معرض
ویروس قرار گرفته ۹۵ ،نفر کامال در برابر بیماری مقاوم بوده و تنها  ۵نفر به نوع خفیف بیماری دچار می شوند.
هزاران نفر در سراسر جهان تاکنون واکسینه شده اند .عوارض جانبی مشاهده شده شامل درد در ناحیه تزریق ،خستگی ،سردرد و یا کوفتگی
بوده است .عکس العمل های التهابی دیگری نیز محتمل ولی بسیار نادر می باشند.
در حال حاضر ،واکسن تنها عامل موثر در برابر کووید ۱۹-و عواقب خطرناک آن می باشد .سازمان های بهداشتی و پزشکان به شما
توصیه می کنند خود را واکسینه نمایید .واکسن رایگان بوده و اجباری نیست .به پیوست اطالعات بیشتر موجود می باشد .به شما توصیه می
شود در این مورد با پزشکتان ،با پرسنل آسایشگاه تان و با نزدیکان مشورت نمایید تا بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
از امروز شما در اولویت دسترسی به واکسن قرار دارید چون بیش از  ۷۵سال سن دارید .اگر تصمیم به زدن واکسن گرفته اید باید ثبت نام
نمایید .شما میتوانید در آسایشگاه خود (خانه سالمندان یا آپارتمان مخصوص سالمندان) توسط پرسنل آنجا واکسن بزنید .اگر خارج از آسایشگاه
زندگی می کنید ،می توانید این کار را در یک مرکز واکسیناسیون ،یا بعدا ،نزد پزشکتان یا در داروخانه انجام دهید.
برای تزریق واکسن:
 ۰به صورت آنالین در سایت زیر ثبت نام کنیدhttps://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/inscription- :
vaccination

۰

دیریگب سامت  0800 909 400هرامش اب ای

بسته به تعداد واکسن موجود در ایالت ،ممکن است الزم باشد برای گرفتن نوبت کمی صبر کنید.
با تقدیم احترام،
دکتر آگال تاردین
پزشک ایالتی
این متن ترجمه شده است و تنها نسخه ی اصلی آن ،که به زبان فرانسوی نوشته شده ،اعتبار دارد.
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