پل سازان فردر از شما به خاطره اینکه معلومات مربوط به کورونا راه دریافت میکنید از شما تشکری میکند.
شما در راه مبارزه با کوید ۱۹-قدم برداشت آید.
در صفحهٔ پشت سر طبیب به شما سالم رسانده و به سواالت مربوط به کورونای شما جواب داده
سازمان صحی عمومی (اف هوو ای)به در مورد واکسین چنین میگوید
افراد کمتر دچار بیماری میشوند
در شفاخانه بستری میشوند به ندرت (کمتر)
به ندرت به مراقبتهای ویژه و دستگاه تنفس ضرورت پیدا میکنند
در صورتی که کارشان به شفاخانه بکشد زودتر رخصت میشوند
ریسک خطره به بیماریهای سخت و مرگ به خاطر کوید ۱۹-کمتر میشود
افراد دیگر راه به ندرت بیمار میسازند
 ….نسبت به کسانی که واکسین نشدند

اگر کدام سوالی داشتید با ما تماس بگیرن:
آقای سوندس ابراهیم بسام  ،۴۰۴ ۷۱ ۶۶۴خانم بنته گوسدال  ۹۷۵ ۴۵ ۹۰۱یا
آقای تریه وانگس ۹۱۱ ۳۱ ۳۳۹

کورونا و واکسین شدن

چرا واکسین شمار ٔه  ۳را دریافت کنیم اگر دربرابر کورونای اومیکرن کمکی نمیکند ؟
خیلیها فعال دچار کوید ۱۹-میشوند ،و خیلیها در شفاخانه بستر میشوند .واکسین ریسک (خطر) بیماریهای سخت را
کمتر میکند همچنین نوع اومیکرن.
(نخس) اختالل در عادت ماهیانهٔ خانمها ؟
بیشتر خانمها خون ریزیهای نامنظم را در طول زندگی خود تجربه میکنند ،ما نمیفامیم کهای حالت بعد از واکسینه شدن
بیشتر از حالت نرمال پیش میاید یا نه ،فعال کدام چیزی ثابت نشده که اینها باهم مربوط باشن
عقیم شدن (نازا شدن) -هم دخترها و هم بچهها فکر میکنند که اگر واکسینه شوند ای باعث عقیم شدن میشود.
هیچ شکی وجود ندارد که واکسین بر روی بارداری خانمها و عقیم شدن آقایان کدام تاثیری نمیماند.
برای او تعداد که هیچ کدام واکسینی نگرفتن
برای واکسینه شدن دیر نشده ،توصیهٔ شدید میشود که واکسین کوید ۱۹-را بیگیرن .واکسین در مقابل بیماری شدید
پیشگیری میکند .خیلی از آنهای که بیماری شدید گرفتن و در شفاخانه بستر میباشن کسانی هستن که هیچ واکسین
نشدن.
تعامل (برخورد) اجتماعی
مهم است که شما رفت امدتان با دیگران راه محدود کنید .به این شکل شما افراد کمتری را دچار میسازید اگرر شما
را بیماری بگیرد.
به غیر از فامیل خودتان نباید بیشتر از  ۱۰نفر مهمان داشته باشید .در وقت عید کریسمس و ساله نو عیسوی شما
میتوانید فقط یک دفعه تا  ۲۰مهمان داشته باشید به شرطی که  ۱متر فاصله را در نظر بگیرید.
مهم است که فکرتان طرف جانتان باشد و اگر احساس ناجوری کردید تست کورونا بدهید.
اگر کورونای شما مثبت شد ،باید خود را قرنطین جدا کنید ،یعنی نباید کسی پیش شما بیاید ،غذا و دیگر چیزهای
ضروری را از پشت در تحویل بگیرید ،اگر که تنهایی زندگی میکنید.
با احترماات:
الین نوراستراند یاکوبسن
سرطبیب شهروالی
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