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رسانیبرگه اطالع

(2019 کروناویروس)بیماری  19-برای واکسیناسیون در برابر کووید

سابق از  AstraZeneca 19-، واکسن کووید®Vaxzevria)–  (vectorوکتور ) با واکسن-

AstraZeneca 19-دیو واکسن کوو Janssen®  ازJohnson & Johnson)

شود(رسانی به طور مداوم به روز رسانی میاین برگه اطالع) 2021 آوریل 1به روز در تاریخ 

:بنویسید( بزرگ)لطفاً با حروف  شودنام شخصی که واکسینه می

  تاریخ تولد: 

چیست؟ 19-کووید

، یک کروناویروس جدید، کروناویروس 2019/2020لحظه تحویل سال  ازها شناخته شده اند. چندین دهه است که کروناویروس

ویروس )بیماری کرونا 19-ن کوویدژگردش بوده است، که پاتوحال (، در سراسر دنیا در SARS-CoV-2) 2-سندرم حاد تنفسی

 ( است.2019

حس بویایی و چشایی. احساس  عبارتند از سرفه خشک، تب، تنگی نفس، و همچنین از دست دادن موقتی 19-عالئم شایع کووید

. بیماران مشکالت گوارشی، بودندنیز گزارش شده ها، گلودرد، و آبریزش بینی ناخوشی عمومی همراه با سردرد و درد در اندام

کنند. احتمال آسیب متعاقب به اعصاب یا سیستم قلبی عروقی و همچنین التهاب ملتحمه، و تورم غدد لنفاوی را کمتر گزارش می

یابند، اما موارد کند و اکثر بیماران کامالً بهبود میبا اینکه معموالً این بیماری روند خفیفی را طی می م بیماری وجود دارد.تداو

 ممکن است منجر به مرگ شود.کند و نیز بروز پیدا میالریه، ذاتبرای مثال شدید بیماری 

گذاری اجتماعی، رعایت بهداشت )حفظ فاصله AHA + A + Lعالوه بر جلوگیری از ابتال به بیماری از طریق رعایت قوانین 

بهترین محافظت (، واکسن هااتاق شخصی، استفاده از ماسک در زندگی روزمره، دانلود اپلیکیشن هشدار کرونا، تهویه مکرر

 دهد.ممکن در برابر بیماری را ارائه می

شود؟از کدام واکسن استفاده می

و به عنوان واکنشی نسبت به  19-از نظر محافظت فردی در برابر کوویدهمه آنها تایید شده اند که  19-واکسن برای کوویدچند 

از  ®Vaxzevria) کردیمکه در اینجا درباره آن گفتگو  19-مناسب هستند. واکسن وکتور کووید به یک اندازه گیریهمه

AstraZeneca19-، واکسن کووید AstraZeneca® 19-و واکسن کووید( سابق Janssen®  از شرکتJohnson & 

Johnsonهای وکتور برای سایر . واکسنشوندتولید میهستند که بر مبنای فناوری پیشرفته بر پایه ژنتیک  هایی( واکسن

 قبالً تایید شده اند.ها بیماری

ویروس وکتور مورد نظر ویروسی است که به خوبی روی آن این . وکتور هستندهای ح ویروسها حاوی به اصطالاین واکسن

تواند تکثیر شود. اینها واکسن زنده نیستند. ویروس وکتور حاوی و حامل اطالعات ژنتیکی یک پروتئین مطالعه شده است و نمی

های قابل تکثیر نیستند، حاوی ویروس 19-وکتور کوویدهای واکسن واحد از ویروس کرونا، به اصطالح پروتئین اسپایک، است.

 های واکسن را به سایر افراد منتقل کنند.توانند ویروسدر نتیجه افراد واکسینه شده نمی

ها )در در سلولبعد از ورود شود، اما بعد از واکسیناسیون اطالعات منتقل شده از طریق ویروس وکتور با ژنوم انسان ادغام نمی

ها شود، که پس از آن این سلولهای ایمنی( "خوانده" میهای عضالنی در محل واکسیناسیون و در برخی سلولل در سلولوهله او

بنابراین سیستم شود.  SARS-CoV-2تواند باعث ابتال به نمی خودی خودپروتئین اسپایک به کنند. خودشان پروتئین اسپایک تولید می

ها بادیشناسد؛ در نتیجه، آنتیهای خارجی میشده توسط بدن فرد واکسینه شده را به عنوان پروتئین های اسپایک تولیدایمنی پروتئین

 کند.شوند. این شرایط یک پاسخ ایمنی محافظ ایجاد میهای ایمنی علیه پروتئین اسپایک ویروس تشکیل میو سلول

گردد. از آن پس، هیچ پروتئین ویروس اضافی اهی تجزیه میتواند در بدن انسان تکثیر شود و بعد از مدت کوتویروس وکتور نمی

شود.)پروتئین اسپایک( تولید نمی
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نحوه تزریق واکسن چگونه است؟

باید دو بار تزریق شود. برای محافظت کافی  AstraZenecaاز شرکت  ®Vaxzevriaشود. واکسن به عضله باالی بازو تزریق می

ای هفته 12تا  9کند که یک بازه زمانی ( توصیه میSTIKOبرت کخ )وسازی در موسسه رایمنتوسط واکسیناسیون، کمیته دائمی 

ای استفاده شود که باید از واکسن همان تولیدکنندهبرای واکسیناسیون دوم، در حال حاضر، بین واکسیناسیون اول و دوم فاصله باشد. 

از  ®Vaxzevriaل که در دوز اول واکسیناسیون به آنها واکسن سا 60؛ افراد زیر برای واکسیناسیون اول استفاده شده است

AstraZeneca برای این افراد، هستند تزریق شده است، استثنا .STIKO کند که دوز دوم واکسیناسیون در حال حاضر توصیه می

 19-واکسن کوویدیا  BioNTech/Pfizerاز   ®mRNA (Comirnatyهفته بعد از دوز اول واکسیناسیون و با یک واکسن  12

Moderna®  ازModerna.انجام شود ) 

فقط یکبار باید تزریق شود. Johnson & Johnsonاز  ®Janssen 19-واکسن کووید

 واکسیناسیون چقدر موثر است؟

 ®Vaxzevriaخوب است: مشاهده شد که میزان اثربخشی  19-با توجه به دانش فعلی، میزان اثربخشی هر دو واکسن وکتور کووید

است، و  STIKO 80%ای بین دو واکسیناسیون طبق توصیه هفته 12های سنی و با رعایت بازه در تمام گروه AstraZenecaاز 

دهد که احتمال ابتالی نشان می این٪ بود. 65حدود  Johnson & Johnson از ®Janssen 19-میزان اثربخشی واکسن کووید

-)واکسن کووید ٪۶۵( یا تقریباْ AstraZenecaاز   ®Vaxzevria)٪ 80تا به این بیماری  19-کوویدافراد واکسینه شده در برابر 

۱۹ Janssen®  ازJohnson & Johnson ).زمینهدر حتی این اثربخشی  کمتر از افرادی بوده است که واکسینه نشده بودند 

 19-کووید% با واکسن 95تان( باالتر بود: تقریباً )برای مثال درمان در بیمارس 19-پیشگیری از ابتال به نوع شدید بیماری کووید

Vaxzevria®  ازAstraZeneca  19-% با واکسن کووید100و حدود Janssen®  ازJohnson & Johnson،اگر  . بنابراین

در حال حاضر  با پاتوژن تماس پیدا کند، به احتمال زیاد بیمار نخواهد شد. 19-واکسن کووید این یک شخص واکسینه شده با

 مشخص نیست که این محافظت چه مدت دوام دارد.

را رعایت کرده و بنابراین از خود و اطرافیانتان محافظت کنید. دلیلش آن است  AHA + A + Lحتی اگر واکسن زده اید، باید قوانین 

ه شده نیز به یک اندازه نیست. به شود و میزان آن در تمام افراد واکسینکه محافظت بالفاصله بعد از واکسیناسیون شروع نمی

( را منتقل SARS-CoV-2توانند ویروس )توان به طور قطع گفت که آیا افراد با وجود واکسینه شدن میعالوه، در حال حاضر نمی

 کنند یا خیر.

کنند؟استفاده 19-کوویدتوانند از واکسن چه کسانی به طور خاص می

و پاسخ به  19-اند و همه آنها به یک اندازه برای محافظت فردی در برابر کوویدقرار گرفتهمورد تایید  19-چندین واکسن کووید

افرادی با باید واکسیناسیون اولویت این واکسن به مقدار کافی برای همه افراد در دسترس نیست،  وقتیتا  گیری مناسب هستند.همه

در معرض خطر ابتال به بیشتر افرادی که به دلیل شغل خود  یاا باال است در آنه 19-که خطر ابتال به نوع شدید یا کشنده کووید باشد

SARS-CoV-2  هستند. 19-کووید تهدید ابتال بهکه به دلیل شغل خود در معرض  تماس دارندقرار دارند یا کسانی که با افرادی  

؟تزریق شود اکسنچه کسانی نباید وبرای 

-، آنها نباید واکسن وکتور کوویداندسال به پایین تایید نشده  17برای کودکان و نوجوانان  19-های وکتور کوویداز آنجا که واکسن

 را تزریق کنند.  19

STIKO  واکسیناسیون با واکسنVaxzevria®  ازAstraZeneca  کند. در حال سال به باال توصیه می 60را فقط برای افراد

کند، زیرا در برخی مواد نادر، عمدتاً در افراد بزرگساالن زیر این محدوده سنی توصیه نمیاین واکسن را برای  STIKOحاضر 

( همراه با thrombosesها عبارت بودند از لخته شدن خون )این بیماریاند. های شدیدی بروز پیدا کردهسال، بیماری 60زیر 

 .کردند و گاهی اوقات همراه با خونریزی. برخی از این افراد فوت ( thrombocytopeniaکاهش تعداد پالکت خون )

سال به باال بسیار بیشتر از افراد جوانتر  60در افراد  19-یا فوت در اثر کووید 19-خطر ابتال به نوع شدید بیماری ناشی از کووید

از  ®Vaxzevriaبنابراین واکسیناسیون با سال مشاهده شده اند.  60است. به عالوه، عوارض فوق الذکر عمدتاً در افراد زیر 

AstraZeneca  شود. همچنین مطالعات نشان داده است که این واکسن تاثیر خوبی بر این سال به باال توصیه می 60برای افراد

 گروه سنی دارد.

سال وجود دارد اما  60افراد زیر در بین  AstraZeneca از ®Vaxzevria، هنوز امکان واکسیناسیون با STIKOطبق توصیه 

 .با مشورت پزشک خود این تصمیم را بگیرندآنها به شرطی که 
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 :AstraZenecaاز  ®Vaxzevriaواکسیناسیون دوم بعد از واکسیناسیون اول با 

شود صیه میتزریق شده است، تو AstraZenecaاز  ®Vaxzevriaکه در دوز اول واکسیناسیون به آنها  سال به باال 60به افراد 

 را دریافت کنند. AstraZenecaاز شرکت  ®Vaxzevriaکه در دومین دوز واکسیناسیون خود نیز 

توصیه را تزریق کرده اند،  AstraZenecaاز  ®Vaxzevriaسال که قبالً واکسن  60به افراد زیر  STIKOدر حال حاضر 

از  ®mRNA (Comirnatyهفته بعد از واکسیناسیون اول دوز دوم واکسیناسیون را با یک واکسن  12کند که می

BioNTech/Pfizer  19-یا واکسن کووید Moderna®   ازModerna.انجام دهند )

هبودی باید واکسن بزنند. با این حال، گراد به باال( تنها بعد از بدرجه سانتی 38.5افراد مبتال به یک بیماری حاد همراه با تب )

شود. گراد( دلیلی برای به تعویق انداختن واکسیناسیون محسوب نمیسانتی درجه 38.5سرماخوردگی یا دمای کمی باال )زیر 

ً  –دهنده واکسن حساسیت شدید دارند، نباید واکسن بزنند افرادی که نسبت به یکی از مواد تشکیل قبل از  اگر آلرژی دارید، لطفا

واکسیناسیون به متخصص تزریق واکسن اطالع دهید. هر فردی که بعد از واکسیناسیون اول واکنش آلرژیک فوری )آنافیالکسی( 

 ، نباید واکسیناسیون دوم را دریافت کند.نشان دهد

پس از  ای یماه پس از بهبود 6زودتر از نباید که ابتالی آنها به ویروس جدید کرونا تایید شده است،  فاقد نقص ایمنی، افراد

 نیا یبرادوز دوم  ایکرد که آ انیتوان ب ی. در حال حاضر، نمدنکن افتیدوز واکسن در کی دیو فقط با واکسینه شوند صیتشخ

 هیطبق توص، تایید شده استبعد از واکسیناسیون اول ابتالی آنها به ویروس جدید کرونا افرادی که .ریخ ایافراد الزم است 

STIKO  شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اگر فردی در  .دنکن افتیرا دردوم واکسن  دنتوان یمنماه پس از عفونت  6زودتر از

گذشته مبتال شده باشد، واکسیناسیون برای او خطرناک است. بنابراین، هیچگونه الزام پزشکی برای ممنوعیت آن پیش از 

 واکسیناسیون وجود ندارد.

در حال حاضر  در طول بارداری و شیردهی وجود ندارد. وکتور هایواکسنکافی درباره استفاده از  هنوز هیچگونه تجربه

STIKO  انفرادی، کند. در موارد توصیه نمی - 19-صرف نظر از نوع واکسن کووید –واکسیناسیون عمومی در طول بارداری را

هستند، ممکن است بعد از  19-کوویدزنان باردار دارای سابقه بیماری که در معرض خطر باالی ابتال به نوع شدید بیماری 

دهد که واکسیناسیون مادر در طول احتمال نمیاصالً  STIKOارزیابی ریسک و منفعت و مشاوره دقیق واکسن را دریافت کنند.

 باشد.شیردهی برای نوزاد خطر داشته 

کنید، لطفاً قبل از واکسیناسیون خود به پزشکتان اطالع بدهید. شما اگر اختالل انعقادی دارید یا داروهای ضد انعقادی مصرف می

توانید با رعایت اقدامات احتیاطی ساده واکسینه شوید. هیچ مانعی برای واکسیناسیون افراد مبتال به نقص ایمنی وجود ندارد. با می

 کن است واکسیناسیون در این افراد به همان اندازه مؤثر نباشد.این حال، مم

اید، لطفاً قبل از واکسیناسیون به پزشک اطالع به عالوه اگر آلرژی دارید یا در گذشته بعد از واکسیناسیون واکنش آلرژیک داشته

 شما صحبت خواهد کرد.دهید. پزشک درباره اینکه آیا دلیلی برای عدم تزریق واکسن وجود دارد یا خیر، با 

قبل و بعد از دریافت واکسن باید چه کار کنم؟

تزریق  پزشک مسئولبه آن را اگر بعد از واکسیناسیون قبلی یا یک تزریق دیگر بیهوش شده اید یا مستعد آلرژی فوری هستید، لطفاً 

 مدت بیشتری تحت نظر داشته باشد.تواند بعد از واکسیناسیون شما را برای واکسن اطالع دهید. در این صورت او می

گذشته باشد.روزه  14یک بازه زمانی حداقل ها باید از زمان تزریق سایر واکسن

در صورت بروز درد یا تب بعد از واکسیناسیون )رجوع کنید به "بعد از دریافت واکسن  بعد از دریافت واکسن نیازی به استراحت نیست.

توانید درباره این بر مصرف کرد. شما میتوان داروی مسکن/تببه واکسن ایجاد شود؟"(، میهایی نسبت ممکن است چه نوع واکنش

 موضوع با پزشک خانوادگی خود مشورت کنید.

ً ی، سریددرد مداوم شکم شد ای، تورم پاها نهینفس، درد قفسه س یدچار تنگ ونیناسیاگر پس از واکس .مراجعه کنید به پزشک عا

 ای یدچار کبود قیاز محل تزرخارج در بعد از چند روز  ای دیشتدا دید یتار ایمداوم  ای دیسردرد شد ونیناسیاگر پس از واکس نیهمچن

 .دیفوراً به پزشک مراجعه کن دی، باددیش خون مردگی

هایی نسبت به واکسن ایجاد شود؟چه نوع واکنشبعد از آن ممکن است 
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موضعی و عمومی ایجاد شوند که کوتاه مدت و موقت های ، ممکن است واکنش19-وکتور کووید هایواکسنبعد از واکسیناسیون با 

ها می توانند شامل تب، لرز و سایر عالئم شبیه آنفوالنزا باشند. واکنشاین تند. ل و انفعاالت بین بدن و واکسن هسدهنده فعنشان

شوند. برای کاهش عالئم احتمالی، می توان داروی ضد درد/تب پس از واکسیناسیون معموالً ظرف چند روز برطرف میواکنش ها 

 توصیه شده مصرف کرد. به میزانبر را 

Vaxzevria® شرکت  ازAstraZeneca :حساسیت به لمس در شامل تاییدی  لعاتمطاهای گزارش شده واکسن در بیشترین واکنش

%(، 40(، درد عضالنی و ناراحتی )بیش از 50درد در محل تزریق، سردرد و خستگی )بیش از % (،60محل تزریق )بیش از %

%(، 10% و 1( بودند. در اغلب موارد )بین 20%(، درد مفصل و تهوع )بیش از %30افزایش دمای بدن و لرز )بیش از 

%(، تورم غدد 1% و 0.1اوقات )بین  استفراغ، اسهال، قرمزی و ورم در محل تزریق همراه با تب گزارش شده است. گاهی

 کند.آلودگی، افزایش تعریق، خارش و راش پوستی معمولی بروز میلنفاوی، کاهش اشتها، سرگیجه، خواب

های گزارش شده واکسن در مطالعات تاییدی بیشترین واکنش :Johnson & Johnsonاز شرکت  ®Janssen 19-واکسن کووید

٪( بودند. در 10)بیش از  ٪(، و تهوع30٪(، سردرد، خستگی و درد عضالنی )بیش از 40ز شامل درد در محل تزریق )بیش ا

(، تب، سرفه، درد مفصل، قرمزی و تورم در محل تزریق همراه با لزر گزارش شدند. گاهی اوقات ٪۱۰٪ تا 1اغلب موارد )بین 

زایش تعریق، ضعف عضالنی، درد در ناحیه دست (، رعشه، عطسه، درد در ناحیه دهان و گلو، راش عمومی، اف٪۱تا  ٪۰.۱)بین 

حالی بروز پیدا کردند.یا پا، کمردرد، احساس ضعف عمومی، و بی

های واکسیناسیون عمدتاً خفیف یا متوسط واکنش شوند.ها در افراد مسن نسبتاً کمتر از افراد جوانتر مشاهده میاکثر این واکنش

بعد از واکسیناسیون دوم نسبتاً کمتر از واکسیناسیون ها واکنش ، AstraZenecaاز  ®Vaxzevriaتزریق  در صورت هستند، و

 کنند.اول بروز پیدا می

آیا احتمال دارد واکسن عوارض داشته باشد؟

عوارض ناشی از واکسن، اثراتی از واکسن هستند که بیش از حد طبیعی واکنش یک واکسن است، که به طور قابل توجهی بر 

 فرد واکسینه شده تأثیر می گذارد.وضعیت سالمتی 

Vaxzevria®  ازAstraZeneca :واکسن یاز زمان معرف، ( لخته خونthrombosis ) با کاهش تعداد پالکت مرتبط

(thrombocytopenia)، با واکسن ونیناسیپس از واکس، یزیموارد همراه با خونر یدر برخVaxzevria®  از AstraZeneca  به

معمول )به عنوان  ریغ ای ختلفم یلخته شدن خون در مکان ها دیموارد شد یشامل برخها  نینادر مشاهده شده است. ا اریبسصورت 

 یحت ایلخته شدن خون  شیهمراه با افزا ،(مزانتریک ورید ترومبوزیا در حفره شکمی به صورت  یمغز یدیور نوسیمثال ترومبوز س

سال رخ داده  60 ریز افراددر  شتریو ب ونیناسیروز پس از واکس 16چهار تا  نیموارد ب نی. اکثر ابوده است بدنسراسر در  یزیخونر

 منجر به فوت یا آسیب دائمی شدند.شده  فیاز موارد توص یاست. برخ

های حساسیتی شدید و کهیر (، واکنش٪۰.۱تا  ٪۰.۰۱در موارد نادر ) :Johnson & Johnsonاز  ®Janssen 19-واکسن کووید

 شد.مشاهده 

از زمان معرفی واکسن ، واکنشهای آلرژیک فوری )واکنشهای آنافیالکتیک( در موارد بسیار نادر گزارش شده است. آنها اندکی 

بروز یک واکنش آلرژیک ها، در موارد بسیار نادر مانند همه واکسن پس از واکسیناسیون رخ داده و نیاز به درمان پزشکی داشتند.

 سایر عوارضی که قبالً ناشناخته بودند، نمی توان به طور قطع منتفی دانست. فوری را از قبیل شوک، یا

های موضعی و عمومی گذرای فوق هستند، طبعاً واکنش طبیعی در صورت بروز عالئم بعد از واکسیناسیون، که بیش از حد

خصوص تنگی نفس، درد در قفسه در صورت بروز تاثیرات شدید، به  پزشک خانوادگی شما برای مشورت در دسترس خواهد بود.

سینه، ورم پا یا معده درد مداوم، سردرد شدید یا مداوم یا اختالل در بینایی، یا مشاهده کبودی یا خونریزی جزئی پوست در خارج از 

 محل تزریق چند روز بعد از واکسیناسیون، لطفاً فوراً به دنبال درمان پزشکی باشید.

ی را خودتان گزارش دهید:توانید عوارض جانببه عالوه می

https://nebenwirkungen.bund.de 

سازی با او گفتگو رسانی، متخصص تزریق واکسن به شما فرصت خواهد داد تا برای شفافعالوه بر این برگه اطالع

 کنید.

about:blank
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ها:یادداشت

_______________________________   _____________________________________

 امضای شخصی که واکسن امضای متخصص

 کند دریافت می 

شوددر صورت عدم صالحیت شخصی که واکسینه مییا 

:جهت ارائه رضایت نامه

 امضای نماینده قانونی

دهنده مراقبت قانونی یا مراقب()سرپرست، ارائه

پذیری یک نظرسنجی درباره تحملدر حال برگزاری  SafeVac 2.0( از طریق اپلیکیشن تلفن هوشمند PEIپل ارلیچ )موسسه 

 ونیناسساعت پس از واکسی 48توانید ظرف میاست. ( SARS-CoV-2ها برای محافظت در برابر کروناویروس جدید )واکسن

 شرکت در این نظرسنجی اختیاری است.ثبت نام کنید. 

 اپل استور اپ        یپلگوگل استور اپ

بیابید. 19-و واکسن کووید 19-های زیر اطالعات بیشتری را درباره کوویدتوانید در آدرسشما می

www.corona-schutzimpfung.de 

www.infektionsschutz.de 
www.rki.de/covid-19-impfen  
www.pei.de/coronavirus 

(2021 آوریل 1 )از تاریخ 004 نسخه 1چاپ 

(، برلین، تهیه شده است و حق Robert-Kochبا همکاری موسسه روبرت کخ ) ماربورگ، ،.Deutsches Grünes Kreuz e.Vرسانی توسطاین برگه اطالع

 .چاپ آن محفوظ است. فقط برای استفاده غیرتجاری در محدوده هدف خود قابل تکثیر و انتقال است. هر گونه ویرایش یا تغییر ممنوع است

http://www.corona-schutzimpfung.de/
http://www.infektionsschutz.de/
http://www.rki.de/covid-19-impfen
http://www.pei.de/coronavirus
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با  –( 2019)بیماری کروناویروس  19-سابقه پزشکی برای واکسیناسیون پیشگیرانه در برابر کووید

و  AstraZenecaاز سابق  AstraZeneca 19-، واکسن کووید®Vaxzevria) – وکتورواکسن 

 (Johnson & Johnsonاز شرکت  ®Janssen 19-واکسن کووید

 در حال حاضر بیماری حاد همراه با تب دارید؟ 1. آیا شما1

خیر  0        بلی  0

اید؟شده واکسینه 19-کووید برابر دردر حال حاضر  1شما یاآ. 2

خیر  0بلی  0

:     واکسن:یخو با کدام واکسن؟        تار یاست، چه زمان مثبتپاسخ شما  اگر

واکسیناسیون خود، کارت واکسیناسیونتان یا هر مدرک واکسیناسیون دیگری را با خود همراه داشته باشد.()لطفاً در وقت 

پس از آن واکنش آلرژیک داشتید؟ 1: آیا شمادیکرده ا افتیرا در 19-دیکوودوز اول واکسن  1شما کهیدر صورت. 3

خیر  0        بلی  0

)بعد از ابتال به ( مبتال شده اید؟ CoV-SARS-2به کروناویروس جدید )در گذشته  1شما. آیا به طور قطعی اثبات شده است که 4

SARS-CoV-2 ،ماه بعد از بهبودی یا تشخیص انجام نگیرد.(    6شود واکسیناسیون زودتر از توصیه می

خیر  0 بلی  0

 ی؟است، چه زمان مثبتپاسخ  اگر

کننده ایمنی یا درمانی، درمان سرکوب)برای مثال در اثر شیمی یمنینقص ا به 1شما آیا یا یدمزمن دار هاییماریب 1شما یاآ. 5

 ید؟سایر داروها( مبتال هست

خیر  0        بلی  0

اگر پاسخ شما مثبت است، چه نوعی 

 د؟یکنیخون مصرف م کنندهقیرق یدارو ای دیدچار هست یبه اختالل انعقاد 1شما ایآ. 6

خیر  0        بلی  0

 د؟یشناخته شده مبتال هست یاز آلرژ یبه نوع 1شما ایآ. 7

خیر  0        بلی  0

 اگر پاسخ شما مثبت است، چه نوعی

را تجربه  رمعمولیغ یهاواکنش ریسا ایتب باال، غش  ک،یگونه عالئم آلرژچیهبعد از واکسیناسیون متفاوت قبلی  1شما ایآ .8

 د؟یکرد

خیر  0        بلی  0

 اگر پاسخ شما مثبت است، چه نوعی

 ؟1دیدهیم ریش ای دیهست باردار حاضر حال در شما ایآ: یبارور نیزنان در سن یبرا. 9

خیر  0        بلی  0

____________________ د؟یشده ا نهیروز گذشته واکس 14 یط 1شما ایآ. 10

خیر  0        بلی  0

 .خواهد دادنماینده قانونی به آن پاسخ ، اطالقدر صورت 1
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 19-رضایت نامه برای واکسیناسیون پیشگیرانه در برابر کووید

 وAstraZeneca سابق از  AstraZeneca 19-، واکسن کووید®Vaxzevria) – وکتور با واکسن –

(Johnson & Johnsonاز شرکت  ®Janssen 19-واکسن کووید

)نام خانوادگی، نام(:شود نام شخصی که واکسینه می

تاریخ تولد: 

آدرس: 

شود صالحیت ارائه رضایت را ندارد، رضایت برای انجام واکسیناسیون یا عدم رضایت برای اگر شخصی که واکسینه می

ائه دهید:واکسیناسیون را نماینده قانونی اعالم خواهد کرد. در چنین موردی، لطفاً نام و مشخصات تماس نماینده قانونی را نیز ار

نام خانوادگی، نام:

ایمیل:  شماره تلفن:

رسانی اطالع پیدا کرده ام و فرصت داشتم تا با متخصص تزریق واکسن خود گفتگوی مفصلی اینجانب از محتوای برگه اطالع

 داشته باشم.

o .من پرسش دیگری ندارم

o موافق هستم. وکتوربا واکسن  19-من با واکسیناسیون توصیه شده در برابر کووید

o من با تزریق واکسن مخالف هستم 

o کنمنظر میسازی پزشکی صرفمن صراحتاً از گفتگو برای شفاف 

ها:یادداشت

 مکان، تاریخ:

امضای متخصص کندامضای شخصی که واکسن دریافت می

شوددر صورت عدم صالحیت شخصی که واکسینه مییا 

 :جهت ارائه رضایت نامه

 امضای نماینده قانونی )سرپرست، 

 دهنده مراقبت قانونی یا مراقب(ارائه

-Robertبا همکاری موسسه روبرت کخ ) ، ماربورگ،.Deutsches Grünes Kreuz e.Vاین فرم سابقه پزشکی و رضایت نامه توسط 

Koch محدوده هدف خود قابل تکثیر و انتقال است. هر (، برلین، تهیه شده است و حق چاپ آن محفوظ است. فقط برای استفاده غیرتجاری در

 گونه ویرایش یا تغییر ممنوع است.

 ، ماربورگ.Deutsches Grünes Kreuz e.Vناشر: 

 با همکاری موسسه روبرت کخ، برلین

(2021آوریل  1 )تاریخ 002 نسخه 001چاپ 


