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 اطالعات پایه در مورد واکسیناسیون و تست

 
  

 واکسیناسیون
 

طرناکی باشد.  بسیاری تواند بیماری خمنجر شود که در شرایط حاد می ۱۹-تواند به بروز بیماری کوویدکروناویروس می
اند. تزریق ها با عوارض این بیماری دست به گریباناند هنوز پس از مدتبیماری که بهبود یافتهاز مبتالیاِن به این 

واکسن، در کنار رعایت فاصله ایمن، مقررات بهداشتی و پوشیدن ماسک، بهترین راه برای جلوگیری از ابتال به این 
های تولید شده در آلمان کیفیت بسیار . واکسنای در بر نداردبیماری است.  استفاده از واکسن اختیاری است و هزینه

های ( تهیه و مورد آزمایشEMAباالی داشته و بسیار مٔوثرند. این واکسن مطابق استانداردهای آژانس دارویی اروپا )
 متعدد قرار گرفته است. 

  

هایی اینرو، دولت الویت در حال حاضر این واکسن به مقدار کافی برای واکسیاسیون همه شهروندان در دسترس نیست. از
 شود. ها واکسیناسیون افراد انجام میرا در نظر گرفته که مطابق آن

 

 های واکسیناسیون در یک نگاه:ترتیب الویت

 

 الویت اول -۱گروه 

  سال ۸۰افراد باالی 
  ،بستری و یا در مراکز نیمهسالمندان و یا نیازمنداِن به مراقبت که جهت درمان، پرستاری یا مراقبت در مراکز بستری

 برند، همچنین کارکنان این مراکزمسکونی گروهِی سرپایِی تحت نظارت به سر می
 افرادی که به طور مستمر به تزریق واکسن کرونا اشتغال دارند 
 کادر پرستاری مراکز مراقبت سرپایی و 
 های سرپایی را به عهده دارندافرادی که کار ارزیابی و بررسی مراقبت 
 های رادی که در مراکز درمانی با خطر باالی آلودگی به کروناویروس اشتغال دارند، به ویژه کارکنان بخش مراقبتاف

هایی ویژه، بخش اورژانس، بخش امدادهای پزشکی، بخش سرپایی ویژه مراقبت تسکینی، مراکز تزریق واکسن و بخش
 ها باالست )مثالً در برونکوسکوپی ریه(که در آن ها احتمال آلودگی به کروناویروس از طریق ائروزل

 ها به بیماری در اثر افرادی که در مراکز درمانی همواره در حوزه درمان، مراقبت یا پرستاری، خطر باالی ابتالی آن
شناسی یا پیوند یا برای درمان بیمارانی که نقص سیستم به ویزه در بخش سرطان-آلوده شدن با کروناویروس وجود دارد 

 ی دارندایمن

 

 الویت دوم -۲گروه 

  سال ۷۰افراد باالی 
  یا نقص مادرزادی تالیدومید ۲۱مبتالیان به تریزومی 
 افرادی که عضو پیوندی دارند 
 افتادگی ذهنی یا اختالالت ذهنی شدید )مانند اسکیزوفرنی، افسردگی شدید(مبتالیان به زوال عقل یا عقب 
 افرادی که تحت درمان سرطان قرار دارند 
 های مزمن ریوی )مانند بیماری بینابینی ریه، بیماری انسدادی مزمن ریه بیماری انسدادی مزمن ریه بتالیاِن به بیماریم

های عصبی عضالنی مشابه، دیابت شیرین همراه با عوارض، سیروز ، فیبروز سیستیک(، دیستروفی عضالنی یا بیماری
 (۴۰مزمن کلیوی یا چاقی )با شاخص توده بدنی باالی های های مزمن کبدی، بیماریکبدی یا سایر بیماری

 ها خطر بسیار باال یا باالی شدتگرفتن بیماری یا افزایش افرادی که به تشخیص پزشک، به دلیل شرایط خاص فردی آن
 ها پس از ابتال به کروناویروس وجود داشته باشدخطر مرگ آن
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  نیازمند پرستاری که در مراکز مراقبت سالمندی سکونت ندارد، یا سال  ۷۰تا دو نفر از افراِد در تماس با فرد باالی
 گفته مبتالستهای پیشها یا معلولیتفردی که پیوند عضو شده و یا به یکی از بیماری

 تا دو نفر از نزدیکان و افراِد در تماس با زنان باردار 
 اشتغال دارند یا به عنوان پرستار به طور مستمر بستری برای معلولین ذهنی یا روانی کسانی که در مراکز بستری یا نیمه

 در زمینه درمان، پرستاری یا مراقبت سرپایی از معلولین ذهنی یا روانی در منزل بیمار فعالیت دارند
 ای در مراکز درمانی یا مشاغل درمانِی با خطر باالی آلودگی به کروناویروس اشتغال دارند به افرادی که به دالیل حرفه

باشند؛ کادر درمانی که با خدمات مربوط به خون پزشکان و کادر درمانی که به طور مستمر در تماس با بیمار میویژه 
 کنندو پالسما سرو کار دارند و یا در مراکز تزریق واکسن فعالیت می

 نت وجود دارد. ها به عفوها خطر باالی ابتالی آنپیماییپلیس و کلیه نیروهای امدادی که ضمن خدمت مثالً طی راه
 ها به عفونت وجود داردهمچنین سربازان که ضمن اعزام به خارج از کشور خطر باالی ابتالی آن

 شناسی آلمان اند، یا شاغالن مٔوسسه باستانافرادی که به عنوان نمایندگان دولت آلمان در خارج از کشور مشغول به خدمت
 اندکنند و با خطر باالی ابتال به عفونت مواجهمی هایی با خدمات بهداشتی ناکافی خدمتکه در مکانی

 های پیشگیری از افرادی که در خارج از کشور برای مٔوسسات سیاسی آلمان، یا نهادها و مراکزی که در آلمان در حوزه
د و کننهای فرهنگی و آموزشی کار میبحران، برقراری ثبات، بهبود شرایط پساجنگی، همکاری در توسعه، و یا برنامه

یا به عنوان شهروند آلمانی در مناطِق با خدمات بهداشتی ناکافی مشغول به خدمت بوده و با خطر باالی ابتال به عفونت 
 روبرو هستند

 ها، مراکز نگهداری روزانه کودک، مدارس ویژه و مدارس کودکان استثنایی اشتغال دارندافرادی که در مهدکودک 
 های بیمارستانی فعالیت های مربوطه برای حفظ زیرساختمومی و به ویژه پستافرادی که در بخش خدمات بهداشت ع

 دارند
 های زنان مستقر، یا ها و یا خانهخانمانها و یا در مراکز حمایت از بیخانمانهای پناهجویی و بیافرادی که در اقامتگاه

  مشغول به کار هستند
  لف کتاب یازدهم قانون تأمین اجتماعی، روزانه به مراقبت از سالمندان ا۴۵افرادی که طبق قوانین ایالتی در چارچوب ماده

 یا نیازمنداِن به پرستاری اشتغال دارند

 

 الویت سوم -۳گروه 

  سال ۶۰افراد باالی 
 اند، مبتالیاِن به نقص سیستمهای زیر: مبتالیاِن به سرطان که تحت درمان قرار گرفته و بهبود یافتهافراد مبتال به بیماری 

های روماتولوژی، نارسایی قلبی، آریتمی، سکته مغزی، آسم، بیماری التهابی های اتوایمیون، بیماریایمنی یا ایدز، بیماری
 (۳۰روده، دیابت شیرین بدون عوارض، چاقی )با شاخص توده بدنی باالی 

 ری یا افزایش خطر مرگ ها خطر باالی شدت گرفتن بیماافرادی که به تشخیص پزشک، به دلیل شرایط خاص فردی آن
 ها پس از ابتال به کروناویروس وجود داشته باشدآن

  گفته مبتال باشندهای پیشسال که به یکی از بیماری ۶۰تا دو نفر از نزدیکان افراد نیازمنِد مراقبت باالی 
 ت، به عنوان دولت افرادی که جزو اعضای نهادهای دولتی اساسی بوده یا به ویژه در مناصب مربوطه در نهادهای دول

و نهاد اجرایی، در نیروهای مسلح، پلیس، گمرک، آتش نشانی، کنترل بالیا از جمله سازمان امداد فنی، دادگستری و 
ها و مٔوسسات های دیپلماتیک آلمان، بنیادهای سیاسی آلمان یا سازماناجرای عدالت، در خارج از کشور در نمایندگی

های پیشگیری از بحران، تثبیت، بهبود شرایط پساجنگی، همکاری در توسعه، ر زمینهمستقر در جمهوری فدرال آلمان د
 المللی اشتغال دارندهای بینهای فرهنگی و آموزشی خارجی یا به عنوان یک شهروند آلمانی در سازمانو یا برنامه

 های انتخاباتیناظران صندوق 
 ها، کنند باالخص داروخانهد که نقش حیاتی در ساختار جامعه ایفا میافرادی که به ویژه در مراکز و مٔوسساتی اشتغال دارن

صنایع دارویی، خدمات تدفین و خاکسپاری، صنایع غذایی، تأمین آب و انرژی، دفع فضالب و مدیریت پسماند، حمل و 
 نقل و ترافیک، همچنین در بخش فناوری اطالعات و مخابرات

 ها و کارکنانی متر آلودگی به کروناویروس فعالیت دارند، به ویژه در آزمایشگاهافرادی که در مراکز درمانی با احتمال ک
 که تماس مستقیم با بیماران ندارند

 های مواد غذایی اشتغال دارندفروشیافرادی که در خرده 
 ز مدارس افرادی که در مراکز ویژه حمایت از کودکان و نوجوانان اشتغال داشته، همچنین افرادی که در مدارسی غیر ا

ابتدایی، مدارس استثنایی یا مدارس ویژه مشغول به کار هستند که به خاطر نوع کار یا شرایط زندگی به طور واضحی 
 ها به کروناویروس زیاد استاحتمال آلودگی آن
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 بدون الویت - ۴گروه 

 تعیین درجه الویت، پیشنهاد  رود. به این افراد پس ازمی ۱۹-ها به کوویدتر ابتالی آنهمه کسانی که احتمال ضعیف
 شود.واکسیاسیون داده می

 

 
 

توانند از طریق تماس تلفنی یا اینترنت وقت رزرو کنند. در برند میکسانی که در انتظار تزریق واکسن به سر می
از گرفتن وقت،  پستوان نیدرزاکسن در شهرداری هر منطقه، مرکزی برای واکسیاسیون مستقر است. در اینجا می

 . دریافت کردواکسن 
 

های پزشکی ابتدا کسانی واکسینه اما در مطب توان جهت واکسیاسیون به پزشکان خانواده مراجعه کرد.همچنین می
های پزشکی به توانند به مراکز تزریق واکسن مراجعه نمایند. مطبشوند که به دالیل خاص مربوط به سالمت نمیمی

 کنند. در حال حاضر هنوز امکان تنظیم وقت برای دریافت واکسن وجود ندارد. رسانی مینه اطالعبیماران در این زمی
 

شب آماده  ۸صبح الی  ۸اند که از دوشنبه تا شنبه از ساعت مسئولین ایالت خط تماس مستقیمی در دسترس گذاشته
ید در اینجا وقت بگیرید و یا نام خود را در توانپاسخگویی به سٔواالت است. اگر واجد شرایط دریافت واکسن هستید، می

 شود. لیست انتظار وارد کنید. سپس به طور خودکار وقتی برای شما ارسال می
 

 0800.9988.665شماره تماس: 
www.impfportal-توانید هر در زمان با مراجعه به آدرس اینترنتی نام جهت دریافت واکسن، میبرای ثبت

niedersachsen.de نام نمایید. ثبت 
 

توانید نام خود را در لیست انتظار وارد کنید و یا وقت واکسیناسیون خود را لغو کنید.  تقاضا داریم در اینجا همچنین می
اند، وقت سن دریافت کردهبرند ولی از طریق پزشک خانواده واککسانی که برای مثال در لیست انتظار به سر می

شود تا واکسیاسیون خود را لغو کنند. با این کار وقت شما به فرد دیگری که نیازمنددریافت واکسن است داده می
« لغو وقت/لیست انتظار»ها نیز زودتر انجام شود. این مورد را در پورتال واکسیناسون، تحت گزینهٔ واکسیناسیون آن

قت واکسیاسون باید شماره تلفن خود را وارد کرده و در پایان کدی دریافت کنید. سپس این کد توان یافت. برای لغو ومی
 را به همراه تاریخ تولد خود برای لغو وقت واکسیناسیون وارد کنید. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impfportal-niedersachsen.de/
http://www.impfportal-niedersachsen.de/
http://www.impfportal-niedersachsen.de/
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 تست

  

توان ابتالی فرد به کرونا را تشخیص داد. انجام تست اهمیت ها میهایی وجود دارند که به وسیلهٔ آنیک تعداد تست
 بسیاری دارد زیرا ناقل ویروس بودن و انتقال آن به دیگران همیشه برای فرد ناقل ملموس نیست. 

  
 در حال حاضر سه نوع تست موجود است:

 
پی.سی.آر( که توسط کادر پزشکی و به طور معمول در مطب پزشک انجام هایی )تحت عنوان تست تست .1

 شوند، و این در صورتی است که احتمال برود فرد به کووید مبتال شده استمی

 توانند انجام شوند ودیده میبادی فوری( که توسط افراد آموزشهایی )تحت عنوان تست آنتیتست .2

 تواند خود در منزل انجام دهدمیتشخیصی( که هر فرد -هایی )تست خودتست .3

  
های دندانپزشکی موجود است. ها و مطبهای پزشکی، مراکز تست، داروخانهبادی فوری در بسیاری از مطبتست آنتی

ها( و اینجا )لینک داریکند. در اینجا )لینک بخشدولت حداقل هزینه یکبار تست در هفته را برای همه شهروندان تقبل می
دهند اطالعات توانید درباره مراکزی که در منطقه شما تست انجام میان غیرخصوصی نیدرزاکسن(، میانجمن پزشک
 کسب کنید. 

  
ها قطعی نیست. دهند، با این وجود درستی نتیجهٔ منفی آنتشخیصی اطمینان بیشتری می-بادی فوری و تست خودتست آنتی
 . رعایت کنیدمقررات مربوط به حفاظت در برابر عفونت را علیرغم نتیجه منفی تست،  کنیمتقاضا میاز اینرو 

  
ً در خانه بمانید و یا سریعاً خود را به منزل  خواهشمندیمشما مثبت شده،  تشخیصی-خودمهم: اگر نتیجه تست  حتما

شود. تنها  برسانید. بالفاصله با پزشک خانواده خود تماس بگیرید. زیرا الزم است حتماً تست پی.سی.آر برای شما انجام
 شما می تواند تأیید و یا منتفی گردد.  تست مشکوک به ابتالیدر این صورت است که 

  
  

 


