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معلوماتی
ورقه
یضی )COVID-19 (Corona Virus Disease 2019
اکسیناسیون در مقابل مر
جهتتطبیق و
اکسین های – mRNA
–با و
نام COVID-19 Vaccine
(® Comirnatyاز  BioNTech/Pfizerو ®��� Spikevax
® Modernaاز)Moderna
آپدیتشده درتاریخ 19اکتوبر ( 2021این ورقهمعلوماتیبهقسم دوامدارآپدیت میشود)
AUFKLÄRUNGSMERKBLATT
)Zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019
– – mit mRNA-Impfstoffen
)(Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna
)Stand: 19. Oktober 2021 (dieser Aufklärungsbogen wird laufend aktualisiert

خص واکسین شده
نام ش

سید)
���خوانابنوی:
طفابا حروف ک
(ل

تاریختولد:
Name der zu impfenden Person (bitte in Druckbuchstaben):
Geburtsdatum:

 COVID-19چیاست؟

کروناویروسبرای چندین د ه است کهشناخته شده میباشد .از اواخرسال  2019و اوایل سال ،2020یک کروناویروس جدید،با
یضی )COVID-19 (Corona Virus Disease 2019
 SARS-CoV-2کهپتاجنیا عامل مر
)
نام کروناویروس سارس( 2-
شار است.
میباشد،در سراسر ج هان در حال انت
فستنگی ،و همچنین از دست دادن حسبویایی و ذائقه است.
 COVIDشامل سرفه خشک،تب،ناعراض و ع �یم شایع 19
ی زکام و ریزشبینی هم مشا هده میشود .مریض ها
دردیگلودرد ،
همچنین احساس عمومیناخوشی همراهباسردردی و جان ،
فاوی را دربعضی موارد راپور مید هند .همچنین احتمال
پندیدگی زیر چشم ها وپندیدگی غده های لن
داشتن مشک�ت معده و روده،
صدماتبعدیبهسیستم اعصابیاسیستمقلبی عروقیبشمول دوره هایبلن د مدت مریضی وجود دارد.اگرچهاکثرا این مریضی
کمشفایاب میشوند ،اما دوره های شدید این مریضیبعنوان مثالب همراه
وره خفیف میباشد واکثر مریض ها همبهقسم م ل
شاملی ک د
���Kوره هایخفیف این
طفال ونوجوانان م
بطور خاص ا
فتد و ممکن استباعث مرگ اشخاصشود.
سینهبغل هماتفاق میا
گی اگرچه
فتد .حامل
ب وضعیتشرایط-قبلیاتفاق می ا
��ا
مریضی را دارند؛ دوره هایشدید در این گروه سنینادر است و معم
فزایش می د هد ،اماشوا هدنشان می دهد که اعراض و ع�ئم و
ید "19را ا
ست که خطرابت�ی شدیدب ه مریضی"کوو -
عاملی ا
تی آنها ضعیف است،
فی
فتد .همچنی کسانی که سیستم معا
فاق می ا
دوره های شدید این مریضی در عملبرای زنان حاملهکمات
�Kشوند و همچنین،بیشتر احتمال دارد کهبه دوره مرگ آور این
ضی شدیدتری از این مریضی مبت
ممکن استبه دوره مری
�Kشوند.
مریضی مبت
ظ الصحه ،ماس ک
تماعیحف
ص هل گذاری اج ،
بجلوگیری ازعفونت ،ذریعه مراعات کردنقوانین (AHA + A + Lحفظفا
�وه
عر
فظت ممکن را
لوکردناپلیکیشن هشدار کرونا،ت هویه هوای مداوم اطاق) اینواکسین،بهترین محا
زدن در هر روز از زندگی ،دان
درمقابل مریضی ارائ ه میکند.
?Was ist COVID-19
Coronaviren sind seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 zirkuliert weltweit ein neuartiges
Coronavirus, das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), welches der Erreger der Krankheit COVID-19 (Corona Virus Disease
2019) ist.
Zu den häufigen Krankheitszeichen von COVID-19 zählen trockener Husten, Fieber, Atemnot sowie ein vorübergehender
Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes. Auch ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Kopf- und Gliederschmerzen,
Halsschmerzen und Schnupfen wird beschrieben. Seltener berichten Patienten über Magen-Darm-Beschwerden,
Bindehautentzündung und Lymphknotenschwellungen. Folgeschäden am Nerven- oder Herz-Kreislaufsystem sowie
langanhaltende Krankheitsverläufe sind möglich. Obwohl ein milder Verlauf der Krankheit häufig ist und die meisten
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Erkrankten vollständig genesen, kommen auch schwere Verläufe beispielsweise mit Lungenentzündung vor, die zum Tod
führen können. Insbesondere Kinder und Jugendliche haben zumeist milde Krankheitsverläufe; schwere Verläufe sind in
dieser Altersgruppe selten und kommen meist bei bestehenden Vorerkrankungen vor. Bei Schwangeren sind schwere
COVID-19-Verläufe und Komplikationen insgesamt selten, jedoch stellt die Schwangerschaft an sich einen relevanten
Risikofaktor für schwere COVID-19-Verläufe dar. Personen mit Immunschwäche können einen schwereren
Krankheitsverlauf und ein höheres Risiko für einen tödlichen Verlauf haben.
Neben dem Vermeiden einer Infektion durch Beachtung der AHA + A + L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag
mit Maske, Corona-Warn-App herunterladen, regelmäßiges Lüften) bietet die Impfung den bestmöglichen Schutz vor einer
Erkrankung.

یباشد؟
اکسی ن هاشامل م
کدام و

 و عکس19-فظت از اشخاص درمقابل مریضی کووید
تایید شده اند کهبرای محا19-واکسین های مختلف درمقابل مریضیکووید
BioNTech/Pfizer's ( علی
 موجودفmRNA COVID-19 واکسین های.العمل درمقابلپاندمی ک مناسب میباشد
ژن- )واکسین هاییبراساسModerna's COVID-19 Vaccine Moderna® ببانام
� قSpikevax®  وComirnaty®
ساختهشده است،هستدن که منطبقبرنوع جدیدتکنالوجی
ست کهنبایدبامعلومات
هرک ازپروتئین های بدن ا
کلی"برای ی
کلیک اسید)ی ک "پ�ن
 یا رابونوRNA (مسنجرmRNA
کلی"برایی ک جزء ویروس(کهاز آنتحت عنوان خوشهاسپای ک پروتئین
ی ک "پ�ن.فته شود
اشتباهگرDNA– جنتیکی انسان
 ویروس هایCOVID-19 mRNA  اینواکسین های. موجود استCOVID-19 برایمقابلهباmRNA یاد میشود) در واکسین های
به این معنی کهشخصواکسینشدهنمیتواند ویروس هایواکسین رابه دیگر اشخاص،واکسینقابلتجدید را در خودندارند
.انتقالبد هد
"بلکهبعد از داخلشدنبه حجرات "جابجا میشود، موجود در اینواکسین هابعد از زرقبا جینوم انسانیکجاینمیشودmRNA
ی اسپای کپروتئین را
 خوشه ها ا،بعد از آن این حجرات،)فاعی خاص
(ابتدا ً در حجرات عض�نی در محلپیچکاری و در حجرات د
ص واکسین شدهتولید شده ذریعهسیستم ایمنیباعنوانپروتئین
 اینپروتئین های خوشهای که ذریعهبدنشخ.خودشانتولید میکنند
ی اسپای کپروتئینی این ویروسساخته
 انتیبادی ها و حجراتدفاعیعلیه خوشه ها ا،های خارجیشناخت ه میشوند؛ درنتیجه
.فظتی مصئون را ایجاد میکند
 اینکاری ک عکس العمل محا.میشوند
) دیگرپروتئین ویروس (خوشهپروتئین، در این زمان. موجود درواکسینبعد از چند روز دربدنتحلیل میرودmRNA این
.تولیدنمیشود
Um welchen Impfstoff handelt es sich?
Es sind mehrere Impfstoffe gegen COVID-19 zugelassen, die geeignet sind, um sich individuell vor COVID-19 zu schützen und
die Pandemie zu bekämpfen. Die hier besprochenen mRNA-COVID-19-Impfstoffe (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und
Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna) sind genbasierte Impfstoffe, die auf der gleichen
neuartigen Technologie beruhen.
mRNA (Boten-RNA oder messenger Ribonukleinsäure) ist die „Bauanleitung“ für jedes einzelne Eiweiß des Körpers und ist
nicht mit der menschlichen Erbinformation - der DNA - zu verwechseln. In den mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 ist eine
„Bauanleitung“ für einen einzigen Baustein des Virus (das sogenannte Spikeprotein) enthalten. Die COVID-19-mRNAImpfstoffe enthalten keine vermehrungsfähigen Impfviren, d. h. geimpfte Personen können auch keine Impfviren auf
andere Personen übertragen.
Die in den Impfstoffen enthaltene mRNA wird nach der Impfung nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern nach
Eintritt in die Zellen (vor allem in Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimmten Abwehrzellen) „abgelesen“, woraufhin
diese Zellen dann das Spikeprotein selbst herstellen. Die so vom Körper des Geimpften gebildeten Spikeproteine werden
vom Immunsystem als Fremdeiweiße erkannt; in der Folge werden Antikörper und Abwehrzellen gegen das Spikeprotein
des Virus gebildet. So entsteht eine schützende Immunantwort.
Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird im Körper nach einigen Tagen abgebaut. Dann wird auch kein Viruseiweiß
(Spikeprotein) mehr hergestellt.

بیق و زرقمیشود؟
سم تط
اکسین چی ق
این و

)Comirnaty®( هفته درواکسین6 الی3 باید. این واکسینباید دو مرتبه زرقشود.�یبازو زرق میشودK
ب عضلهب
انی واکسینه
.فاصلهباشد
)بینواکسین های اول و دومSpikevax®( هفته درواکسین6 الی4 یا
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ولیشده که
هما واکسین وکمپنیت د
فادهبرایپیچکاری دوم،باید از ن
یگویکه ،واکسین مورداست
ی کننده این را م د
ر هنمودکمپنیتولد
فادهشود.برای اشخاصیکه ازواکسینوکتور ® COVID-19 Vaxzevriaمربوطبه
در مرتبه اولپیچکاری شدهبود ،است
فاده شدهیک استثناءتطبیق میشود.کمیته دایمی مصئونیت و ایمن سازی در انستیتوت
AstraZenecaبرایاولینپیچکاری است
شخاصیپیشن هاد میکدن که دومینپیچکاری،باواکسین mRNA
روبرت کخ ( )STIKOدر حال حاضربرای چنین ا
(®Comirnatyیا ® )Spikevaxحداقل 4هفتهبعد از اولینپیچکاریبا ® Vaxzevriaزرقشود .مطابقبانتایج جدیدترین
تحقیقاتبرحال،دلیل اینپیشن هاد عکسالعمل مصئونبرتربعد از این به اص��"دوره ازپیچکاری غیر متجانس
(( ")heterologousاولینپیچکاریبا ® Vaxzevriaوبعد از آن دومینپیچکاریواکسینبا ®Comirnatyیا ®)Spikevax
در مقایسهبا دوره هایپیچکاری هومولوگبا ®(Vaxzevriaاولین و دومینواکسینبا ®)Vaxzevriaاست.براساسنتایج این
مطالعه ،عکس العمل مصئونبعد از چنین دوره هایپیچکاری غیرمتجانس با عکسالعمل مصئونبعد از هردوپیچکاریبا
پیچکاری ها در چنین دوره
فاصلهکمتربین
واکسین Comirnaty®( mRNAیا ® )Spikevaxقابلمقایسه میباشد .ع�وهبراین،
هایپیچکاری غیر متجانس مصئونیت کامل دری ک مدت زمان کوتاهتریبوجود می آید .همچنیننتایجتحقیقبیان میکدن که
ی در اینجا اظ هارشدهقابلمقایس ه میباشد.
عوارض جانبی این چنین دوره هایپیچکاری غیرمتجانس با مواردیکه ذ�
تطبیقواکسین"کووید "19-همراهباواکسین های دیگر:
طبقتوصیه ،STIKOواکسین های"کووید "19-وواکسین های دیگری کهبهنام واکسین های مردهیاد میشوند (واکسین های
فا ً اجزایپاتوجین هستند ،وتکثیرنمیشوند ونمیتوانندشخص را مریضکنند)
فعالیکه حاویپاتوجین های مردهیا صر
غیر
فلونزا و"کووید "19 -درشخص دیده
ئم هردو مریضی ان
فلونزا،اگر �ع
را میتوان همزمان زرق کرد.بخصوص در مورد ان
میشود،توصیه میشودکهواکسین این دو مریضی ،همزمانتطبیقشود .درصورتی کهواکسین های"کووید "19-وواکسین
ی کهاگر
بتطبیق میشوند) ،همزمان زرق میشوند،بایدبهیادداشتهباشد
فلونزا (به شمول واکسین هایی کهبا دوز �
های ان
فعاتبیشترنسبتبه واکسین عکسالعملنشانبد هد.اگر می خوا هید
جداگانه زرقشوند ،ممکن استکهبدنشخصبه د
ی که مؤثریت و مصونیت واکسین ها عموما ًبه اندازه حالتی
واکسین هایی غیر از این دوواکسین زرقکنید،بهیاد داشتهباشد
است که اینواکسین هابهتن هایی زرق میشوند.
واکسیناسیونبعد ازثابتشدنعفونت
فاده کنند ،مگر اینکه آن ها
فقطی ک دوز ازواکسین رااست
ی کرونا مصابشده اندباید
در حالحاضر ،اشخاصیکهبه ویروس جدد
ی گیریشخصی در مورد اینکه آیا
فی دارندبایدبرایتصمم
فیتیضعی
فیتیضعیف هستند(اشخاصیکهسیستم معا
دچارسیستم معا
یمباشد ،م��
اگرعفونت همراهبا اعراض و �ع
شور کنند).
فیاستیا خیر،بای ک داکتر م ه
ی ک دوز ازواکسینکا
فتهبعد از آننباشد .درحالتی کهعفونتبدون اعراض و
واکسیناسیونباید  6ماهبعد از مریضی انجامشود ،اما زودتر از  4ه
فادهشود .حتی در مواردی کهبیشتر از  6ماه از زمانتشخیص
یماست،واکسیناسیون میتواند 4هفتهبعد ازتشخیص است
�ع
گفت که چه زمانی
کفایت میکند .مطابقبهتوصیه  ،STIKOدر حالحاضرنمیتوان
ی گذشته است،ی ک دوز از انی واکسین
مصابت
شخاصیکهبعد ازاولین
اصپیچکاریواکسین دومبرای چنیناشخاصی دری کتاریخبعدی دیگرضروری میباشد.برای ا
یا �
ند که دومینپیچکاری
ی کرونای آن هابهقسم حتمیثابتشده استSTIKO ،پیشن هاد میک
پیچکاریواکسین،عفونت ویروس جدد
شفایابشدنیاتشخیص مصابیت ،زرقشود ،اماقطعا زودتر از 4هفتهبعد از آن
واکسینبایدبعنوانی کقانونبعد از  6ماه از
نباش.د کدام مدرک ودلیلی وجودندارد کهاگرشخصی درگذشتهعفونت داشته است،واکسیناسیون او را در معرض خطرقرار
مید هد.
واکسیناسیونتقویتیباواکسین های )Comirnaty® or Spikevax®( mRNA
کنتر از  70سالسن،برای اشخاصیکه در مح�تنرسن گکار میکنندیا در
 STIKOواکسین هایتقویتی رابرایاشخاص �
دیگر انستیتوت هایی که از اشخاص در معرض ریسکبلند مریضیشدیدکووید 19-مراقبت میکنند وبا مراجعین مختلف در
فیتی
تماس مستقیم هستند،برای کارمندان انستیتوت هایصحیکهبا مریضتماس مستقیم دارند وبرایاشخاصیکهسیستم معا
آن ها صدمه دیده،توصیه میکند .واکسیناسیونتقویتی که ازی کواکسین mRNAاستفاده میکندنباید زودتر از  6ماهبعد ازتکمیل
فادهشود .در حال حاضر،واکسیناسیونتقویتیبرای اشخاصیکهعفونت  SARS-CoV-2آن هاقبلیا
صلی است
شدنواکسیناسیون ا
صلی،ثابتشده و از آن رنج میبرند،توصیهنمیشود.
بعد ازواکسیناسیون ا
�ً
کسین ®Spikevax
فقط واکسین های ® Comirnatyمنحیث واکسین هایتقویتی،تصدیقشدهاست .وا
بهقسم مشخص
فع
فاده از ®Spikevaxبهشکلی ک
منحیثواکسیناسیونتقویتیبا دوزکمترتایید میشود؛ در حال حاضرواکسیناسیونتقویتیبااست
دوز معمولتحتشرایطتاییدشدهفعلی ممکناست.
فیتی هسند ،مؤثریت
فیتی مادرزادییا معا
صی که دچارضعفسیستم معا
به طور عموم ،این واکسین ها ممکناستبرای اشخا
فیتیباشد.
فیتی میتواندناشی از خود مریضی و/یاتداویضعفسیستم معا
کمتریداشتهباشند ،چراکهضعفسیستم معا
فیتی هستندبایدی ک دوز دیگر واکسین mRNA
بنابراین،باتطبیقواکسین"کووید"19-تمامیکسانی که دچارضعفسیستم معا
فیتسازیاصلی دربرابر"کووید"19-تطبیقکنند.
را منحیث دوزتقویتی در حدود  6ماهبعد از معا
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هفتهبعد از4 فقط
 میتوان دوزسومواکسین را،برای ایناشخاص:فیتی هستند
تبهضعفشدیدسیستم معا
�ا شخاصیکه مب
صله دربارهتطبیق اینواکسینبایدبا درنظر
فی.دوز دومتطبیقکردتا دوواکسینقبلیبهبهترینشکل دربدن آن هاتاثیر کند
 حدودشش ماه،صلهشدکهواکسینتطبیقشود
فتنشرایط هری ک از اشخاصبرایواکسینتقویتی صورتبگیرد واگرفی
گر
تبه
�"ب�یاشخاص مب
19-اگربعد ازتطبیقواکسین"کووید.بعد ازتطبیق دوواکسینقبلیبایدتطبیقواکسینسوم انجامشود
ب کسانی که دری کفامیل در
 ه،ئمبهبودیناچیزاست
ئمبهبودی در وی دیدهنمیشود ویا �ع
 �ع،فیتی
ضعفشدیدسیستم معا
ی ک،"19-تماسنزدی کبا این اشخاص هستند همبایدتوصیهشود کهبعد ازشش ماه از دورهقبلیتطبیقواکسین"کووید
.تطبیقکنندmRNA واکسینتقویتیبا
:Janssen® COVID-19 فظتواکسینبعد از واکسیناسیوناصلیباواکسین
تقویت محا
فاد کرده اندبایدی ک
فت و است ه
 را دریاJanssen® COVID-19 صی کهی ک دوز ازواکسین
 اشخا،STIKO مطابقبهپیشن هادات
هفتهبعد از4 بایدبیشتر از،بدون درنظرداشتسن وسال.فتکنند
 دریا،فظت اینواکسین
ضافی رابمنظورتقویت محا
دوز ا
اگربعد ازپیچکاریباواکسین. ارائهشودmRNA به ایناشخاصواکسین،Janssen® COVID-19 پیچکاریباواکسین
.فۀ دیگرتوصی ه نمیشود
 در حال حاضرکدام واکسین اضا، ایجادشدهباشد19-عفونتثابتشدهکوویدJanssen® COVID-19
سالسنبا60 کنتراز
� واکسین هایتقویتی میتواند منحیثی کاقدام وقایویبرای اشخاص،STIKO بیشتر ازتوصی ه هایفعلی
 اشخاصیکه واکسیناسیون مکمل را،��هبراین.پیشن هادشود،نظرداشت��ظات آن اشخاص و ارزیابیتوسطی ک داکتر
در
 این اقدامبعد:فت کنند
فی را منحیثیک اقداموقایوی دریا
 همچنین میتوانندی کواکسین اضا،فتکرده اند
وکتور دریا-باواکسین
فت کرده
 را دریاAstraZeneca Vaxzevria® برای اشخاصی که دومین دوزواکسین،SARS-CoV-2 ازتثبیتعفونت مریضی
تمامی واکسین هایتقویتییاتکمیلین امبرده.نتیج ه مید هد،فتکرده اند
وکتور را دریا-صی که دوزیکدانه ایواکسین
اندیا اشخا
صلی
 ماهبعد ازتکمیلواکسین ا6 )بعد ازSpikevax® یاComirnaty®( mRNA فوقبای ک دوز ازیکی از دو واکسین های
.انجام میشود
Wie wird der Impfstoff verabreicht?
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt. Der Impfstoff muss zweimal verabreicht werden. Zwischen der 1. und
2. Impfung sollten 3 bis 6 Wochen (Comirnaty®) bzw. 4 bis 6 Wochen (Spikevax®) liegen.
Bei der 2. Impfung soll nach Herstellerangaben der gleiche Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden wie bei der 1.
Impfung. Eine Ausnahme gilt bei Personen, bei denen bei der 1. Impfung der COVID-19-Vektor-Impfstoff Vaxzevria® von
AstraZeneca verwendet wurde. Für diese Personen empfiehlt die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut
(STIKO) zurzeit, die 2. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®) mindestens 4 Wochen nach der 1.
Impfung mit Vaxzevria® durchzuführen. Grund für diese Empfehlung ist die laut aktuellen Studienergebnissen überlegene
Immunantwort nach dieser sogenannten heterologen Impfserie (1. Impfung mit Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit
Comirnaty® oder Spikevax®) gegenüber der homologen Impfserie mit Vaxzevria® (1. und 2. Impfung mit Vaxzevria®). Die
Immunantwort nach dieser heterologen Impfserie ist nach diesen Studienergebnissen mit der Immunantwort nach zwei
Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®) vergleichbar. Zudem kann mit dem kürzeren
Impfabstand bei dieser heterologen Impfserie eine vollständige Immunisierung in einem kürzeren Zeitrahmen erreicht
werden. Studienergebnisse deuten auch darauf hin, dass die Nebenwirkungen dieser heterologen Impfserie mit den hier im
Folgenden dargestellten vergleichbar sind.
COVID-19-Impfung zusammen mit anderen Impfungen:
Gemäß Empfehlung der STIKO können COVID-19-Impfungen und die Verabreichung anderer sogenannter Totimpfstoffe
(inaktivierte Impfstoffe, die abgetötete Erreger oder auch nur Erreger-Bestandteile beinhalten, und die sich nicht
vermehren und keine Erkrankung auslösen können) gleichzeitig erfolgen. Dies gilt insbesondere für die Influenza-Impfung,
sofern eine Indikation zur Impfung sowohl gegen Influenza als auch gegen COVID-19 besteht. Bei gleichzeitiger Gabe von
COVID-19-Impfstoffen und Influenza-Impfstoffen (inkl. Hochdosis-Impfstoffen) ist zu beachten, dass Impfreaktionen
häufiger als bei der getrennten Gabe auftreten können. Wirksamkeit und Sicherheit entsprechenden bei gleichzeitiger
Anwendung verschiedener Impfstoffe im Allgemeinen denen bei jeweils alleiniger Anwendung.
Impfung nach nachgewiesener Infektion:
Personen, die eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchgemacht haben, sollen zurzeit lediglich eine
Impfstoffdosis erhalten, sofern bei ihnen keine Immunschwäche vorliegt (bei Personen mit einer Immunschwäche muss im
Gespräch mit dem Arzt/der Ärztin im Einzelfall entschieden werden, ob eine einmalige Impfstoffdosis ausreichend ist). Ist
die Infektion mit Krankheitszeichen einhergegangen, soll die Impfung in der Regel 6 Monate nach der Erkrankung erfolgen,
frühestens jedoch 4 Wochen danach. Bei einer Infektion ohne Krankheitszeichen kann die Impfung ab 4 Wochen nach der
Diagnose erfolgen. Auch in Fällen, in denen seit der Diagnosestellung mehr als 6 Monate vergangen sind, reicht eine
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Impfstoffdosis aus. Ob und wann bei diesen Personen später eine 2. Impfstoffdosis notwendig ist, lässt sich derzeit laut
STIKO noch nicht sagen. Bei Personen, bei denen nach der 1. Impfstoffdosis eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus
sicher nachgewiesen wurde, sollte laut STIKO-Empfehlung die 2. Impfstoffdosis in der Regel 6 Monate nach Genesung bzw.
nach der Diagnose verabreicht werden, frühestens jedoch 4 Wochen danach. Es gibt keine Hinweise, dass die Impfung eine
Gefährdung darstellt, wenn man in der Vergangenheit eine Infektion durchgemacht hat.
Auffrischimpfungen mit mRNA-Impfstoffen (Comirnaty® oder Spikevax®):
Die STIKO empfiehlt eine Auffrischimpfung für Personen ab 70 Jahren, für Personen, die in Altenpflegeeinrichtungen
betreut werden, für Personen, die in Altenpflegeeinrichtungen oder anderen Pflegeeinrichtungen für Menschen mit einem
erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe tätig sind und direkten Kontakt mit mehreren zu pflegenden Personen
haben, für Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt und für Personen mit Immunschwäche.
Die Auffrischimpfung soll mit einem mRNA-Impfstoff frühestens 6 Monate nach der abgeschlossenen COVID-19Grundimmunisierung erfolgen. Für Personen, die vor oder nach der Grundimmunisierung eine nachgewiesene SARS-CoV-2Infektion durchgemacht haben, wird derzeit keine Auffrischimpfung empfohlen.
Aktuell ist speziell für die Auffrischimpfung nur Comirnaty® zugelassen. Die Zulassung speziell für die Auffrischimpfung mit
Spikevax® in einer geringeren Dosierung ist beantragt; aktuell ist eine Auffrischimpfung mit Spikevax® in der gewohnten
Dosierung im Rahmen der aktuellen Zulassung möglich.
Auffrischimpfungen bei Immunschwäche mit zusätzlicher Impfstoffdosis nach einer COVID-19-Grundimmunisierung:
Die Wirksamkeit von Impfungen generell kann bei Personen mit angeborener oder erworbener Immunschwäche reduziert
sein, wobei die Immunschwäche durch die Erkrankung selbst und/oder durch eine immunsuppressive Therapie bedingt sein
kann. Bei der COVID-19-Impfung sollte deshalb allen Personen mit Immunschwäche etwa 6 Monate nach einer COVID-19Grundimmunisierung eine zusätzliche Impfstoffdosis eines mRNA-Impfstoffs als Auffrischimpfung angeboten werden.
Personen mit schwerer Immunschwäche: In diesen Fällen kann die 3. Impfstoffdosis bereits 4 Wochen nach der 2.
Impfstoffdosis als Optimierung der primären Impfserie verabreicht werden. Über eine Auffrischimpfung im Abstand von
weiteren ca. 6 Monaten zur primären Impfserie muss im Einzelfall entschieden werden. Engen Haushaltskontaktpersonen
von Personen mit einer schweren Immunschwäche soll eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff frühestens 6
Monate nach der primären COVID-19-Impfung angeboten werden, wenn die Person mit der schweren Immunschwäche
nicht oder nicht ausreichend auf die COVID-19-Impfung reagiert hat.
Optimierung des Impfschutzes nach einer Grundimmunisierung mit COVID-19 Vaccine Janssen®:
Personen, die eine Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen® erhalten haben, sollen laut Empfehlung der STIKO zur
Optimierung ihres Impfschutzes eine weitere Impfung erhalten. Unabhängig vom Alter soll diesen Personen eine
Impfstoffdosis eines mRNA-Impfstoffs ab 4 Wochen nach der Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® angeboten werden.
Wenn nach der Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion aufgetreten ist, wird
derzeit keine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen.
Über die derzeitigen Empfehlungen der STIKO hinaus kann von Personen ab 60 Jahren im Sinne einer gesundheitlichen
Vorsorge nach individueller Abwägung, ärztlicher Beratung und Entscheidung eine Auffrischimpfung wahrgenommen
werden. Zudem wird Personen, die eine vollständige Impfserie mit einem Vektor-Impfstoff erhalten haben, im Sinne einer
gesundheitlichen Vorsorge eine weitere Impfung angeboten: Dies betrifft Personen, die 2 Impfstoffdosen Vaxzevria® von
AstraZeneca oder die nach einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion 1 Impfstoffdosis eines Vektor-Impfstoffs erhalten
haben. Alle genannten Auffrischimpfungen bzw. zusätzlichen Impfungen werden mit einer einmaligen Impfstoffdosis mit
einem der beiden mRNA-Impfstoffe (Comirnaty® oder Spikevax®) frühestens 6 Monate nach Abschluss der ersten Impfserie
durchgeführt.

پیچکاری بهکداماندازه موثراست؟

،ب واکسین و عوارض
 و همچنین عکسالعمل های احتمالی درمقال، موجود از لحاظ موثریتCOVID-19 mRNA واکسین های
.گر واکسین ها میباشد
مشابهبه دی
 درتحقیقاتبرای.ثر است
بسیار زیاد موCOVID-19 mRNA پیچکاری مکملبا واکسین های،باتوجهبه دانشدر دست داشته
ی واکسیناسیون مکملباواکسین
بعد از زرق وتطبق19- احتمال مصابیت اشخاصب ه مریض کووید،صدور جواز
سن) درسال
 از18
���شخاص ک�نتر
) (ب
Spikevax®( سن)ایواکسین- سال16
�ی اشخاص ک�نتر ازK
 ) (بComirnaty®(
ت که در حالحاضر
فظت درمقابلنوع دلا
تحقیقاتفعلی در مورد محا.کمتر شدهبود%95 تقریبا،مقایسهبا اشخاصواکسیننشده
فتشدید مریضینوع دلتا را
) درمقابلپیشرSpikevax®(  در%80 ) وComirnaty®(  در%90 ً تقریبا،در جرمنیشایعشده
یعنی اینکهاگری ک.فتی ک مریضیخفیف در هردوی اینپیچکاری ها کمتر است
فظت درمقابلپیشر
نشان مید هد؛ این محا
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کسین  ،COVID-19درتماسنزدی کابشخص انتقال د هنده مریضیباشد،به احتمالبسیار
شخصکام�ًواکسین شدهتوسط وا
فظت ذریعه انی واکسین چند مدت دوام دارد.
اکسین شده مریضنخواهد شد .هنوزمعلومنیست که محا
زیادشخص و
پیچکاریاطفال ونوجوانانبین سنین 12تا 17ساله:
در آزمایشاتکلینیکی،باتطبیق مکملواکسین ® Comirnatyب�یاطفال 12تا 15ساله ،وباپیچکاری ® Spikevaxب�ی
اکسین های  ،mRNAاینقسم
اطفال 12الی 17ساله ،موثریتالی  %100درمقابل مریضیکووید 19-رانشان داد.برای هردو و
بایدفرضشودکه این موثریت درمقابل مریضی حادکووید19-بسیار زیاداست.
ت اگر شماایطفلشماواکسینشده اید،ضرور استکه دوامدارقوانین  AHA + A + Lرا مراعاتکنیدتا از این طریق از خود
ی
ح
فظتفورابعد از زرقپیچکاری ایجادنمیشود و همچنین این
فظت کنید.دلیل اینکار اینستکه محا
واشخاص ماحول خود محا
یناشخاص واکسینشده میتوانند ویروس
فظت در همهاشخاصیکه واکسینشده اندبهقسمبرابر وجودندارد�� .هبر ا ،
محا
واکسینشدهبهقسمقابل��ظه ایکمشدهاست.
درمقایسهبا اشخاص
( )SARS-CoV-2را انتشاربد هند ،هرچدن که این ریسک
?Wie wirksam ist die Impfung
Die verfügbaren COVID-19-mRNA-Impfstoffe sind hinsichtlich der Wirksamkeit und auch der möglichen Impfreaktionen und
Komplikationen vergleichbar.
Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollständige Impfung mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen eine hohe Wirksamkeit:
In den Zulassungsstudien zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, bei den vollständig gegen
COVID-19 geimpften Personen ab 16 Jahren (Comirnaty®) bzw. bei Personen ab 18 Jahren (Spikevax®) um etwa 95 %
geringer war als bei den nicht geimpften Personen. Aktuelle Studien, die den Schutz gegenüber der in Deutschland
vorherrschenden Delta-Variante untersuchten, zeigen eine Wirksamkeit von ca. 90 % (Comirnaty®) bzw. ca. 80 %
(Spikevax®) gegenüber einer schweren Erkrankung durch die Delta-Variante; der Schutz vor milden Krankheitsverläufen
liegt bei beiden Impfstoffen niedriger. Das bedeutet: Wenn eine mit einem COVID-19-Impfstoff vollständig geimpfte Person
mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. Wie lange dieser Impfschutz
anhält, ist derzeit noch nicht bekannt.
Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren:
In klinischen Studien zeigte eine vollständige Impfung mit Comirnaty® bei 12- bis 15-Jährigen bzw. mit Spikevax® bei 12- bis
17-Jährigen eine Wirksamkeit gegenüber einer COVID-19-Erkrankung von bis zu 100 %. Bei beiden mRNA-Impfstoffen ist
davon auszugehen, dass die Wirksamkeit in Bezug auf eine schwere COVID-19-Erkrankung ähnlich hoch ist.
Auch wenn Sie bzw. Ihr Kind geimpft sind, ist es notwendig, dass Sie weiterhin die AHA + A + L-Regeln beachten und somit
sich und Ihre Umgebung schützen. Gründe dafür sind, dass der Schutz nicht sofort nach der Impfung einsetzt und auch nicht
)bei allen geimpften Personen gleichermaßen vorhanden ist. Zudem können geimpfte Personen das Virus (SARS-CoV-2
weiterverbreiten, auch wenn das Risiko im Vergleich zu ungeimpften Personen deutlich vermindert ist.

اکسینشود؟
ضی کووید 19-و
کسی باید درمقابل مری
چه

قابل استفاده میباشد.
® Comirnatyو ®Spikevaxبرای اشخاص  12سال سنو ک�نتر

کنترپیشن هاد میکند .هردوواکسین های mRNA
STIKOپیچکاری درمقابل کووید 19-رابرای اشخاص  12سالسنو �
COVID-19که در اینجاتشریحشدهبرای این گروهسنیقابل استفاده میباشد.
کنترپیچکاریباواکسین
اطفال ونوجوانان 12تا 17سالسن :در حالحاضر STIKOبرایاطفال ونوجوانان  12سالهو �
فال ونوجوانانباشرایط
های  mRNAرابهقسم عمومیتوصی ه میکند،یعنی اینکهبعد از این ،اساسا ً زرق واکسین محدودبه اط
خاص موجوده-قبلینیست ،چراکه امتیازاتواکسیناسیونبیشتر از خطرات آن میباشد.برای آگا هی از امتیازات و خطرات
واکسیناسیون،فوقا ًبهبخش "پیچکاریبهکدام اندازه موثراست؟" و همچنین ذ�ً
یبهبخش "بعد از انجام اینواکسین ممکناست
فتد؟" وبهبخش "آیا احتمال عوارضناشی ازواکسین وجود دارد؟" مراجعه
فاقبیا
چیقسم عکسالعمل هایی درمقابل آنات
کنید.
زنان حاملهیاشیرده و زنانیکه در محدودهسنی هستدن که میتوانند حاملهشوند (سنفرزندآوری) و اماواکسیننزده اند:
اکسین"کووید "19-همراهباواکسین های mRNAبرای زنان حاملهنیزتطبیقشود ،چراکه حاملگی
STIKOتوصیهمی کدن که و
تبه دوره هایشدید مریضی"کووید "19-است وابت �به"سارس-کووید  "2-در زنان حامله خطر وقوع
نیزی ک عامل خطراب�
فزایش می د هند.برع�وه،واکسین های  mRNAاز زنان حامله در دوره حاملگی
��تناشی از حاملگی را ا
عوارض و اخت
علی،بعد ازتطبیق واکسین ،عوارض جانبی
فظت میکند ،و طبق مطالعاتف
بسیار خوب دربرابر مریضی"کووید "19-محا
کسیننزده اندباید ازشروعسه -ما هه دوم (سه -ما هه دوم
جد ی در دوره حاملگی چندان زیاد رخنمی د هد .زنان حامله ایکه وا
فقطباید درشروعسه -ما هه
حاملگی)واکسین راتطبیق کنند.اگر زنبعد ازتطبیق دوز اولواکسین حاملهشده است ،دوز دوم
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 مشخصنیست که آیاتطبیق واکسین زنان حامله میتواند ازنوزادنیز در، در این زمان. ما هه دوم حاملگی)تطبیقشود-دوم (سه
.برابر این مریضیحفاظتکندیا خیر
ً
"19- واکسین "کووید،فلبیاورند
 خصوصا زنانیکه می خوا هند ط،تأکید میکندکه زنانیکه درسنفرزندآوری هستندSTIKO
 ما هه اول حاملگی) دربرابر این مریضیتحتحفاظت- ما هه اول(سه- ازسه،راتطبیقکنندتا درصورت حاملگی در آینده
واکسین19-سالاستنیزباید دربرابرکووید12 ندکسانی که درتماسنزدی کبا زنان حامله هستند وسن آن هابیشتر از.باش
.شوند
. راتطبیق کنندmRNA  همچنینتوصیه میکدن که زنانشیردهکهواکسیننزده اندنیزبایدواکسین هایSTIKO
 وجود،" در طی دورهشیرد هی خطریبرای مادریاطفلبه همراه دارد19-کسین"کووید
شوا هدی در این زمیهن کهتطبیق وا
.ندارد
Wer sollte gegen COVID-19 geimpft werden?
Comirnaty® und Spikevax® sind für Personen ab 12 Jahren zugelassen.
Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen COVID-19 für Personen ab 12 Jahren. Beide hier beschriebenen mRNA-COVID-19Impfstoffe können für diese Altersgruppe verwendet werden.
Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren: Die STIKO empfiehlt die Impfung mit mRNA-Impfstoffen inzwischen
allgemein für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, also nicht mehr im Wesentlichen beschränkt auf Kinder und Jugendliche
mit bestimmten Vorerkrankungen, da der Nutzen der Impfung die Risiken überwiegt. Zum Nutzen und Risiken der Impfung
siehe auch oben „Wie wirksam ist die Impfung?“ sowie unten „Welche Impfreaktionen können nach der Impfung
auftreten?“ und „Sind Impfkomplikationen möglich?“.
Schwangere und Stillende sowie ungeimpfte Frauen im gebärfähigen Alter:
Die STIKO empfiehlt die COVID-19-Impfung mit mRNA-Impfstoffen auch für Schwangere, da eine Schwangerschaft als
solche ein Risikofaktor für einen schweren COVID-19-Verlauf darstellt und da SARS-CoV-2-Infektionen bei Schwangeren das
Risiko für Schwangerschaftskomplikationen erhöhen. Darüber hinaus schützen die mRNA-Impfstoffe auch in der
Schwangerschaft sehr gut vor einer COVID-19-Erkrankung, und schwere Nebenwirkungen kommen laut aktueller
Studienlage nach der Impfung in der Schwangerschaft nicht gehäuft vor. Ungeimpfte Schwangere sollten die Impfung ab
dem 2. Trimenon (2. Schwangerschaftsdrittel) erhalten. Wurde die Schwangerschaft nach bereits erfolgter Erstimpfung
festgestellt, sollte die Zweitimpfung erst ab dem 2. Trimenon (2. Schwangerschaftsdrittel) durchgeführt werden. Ob durch
die Impfung der Schwangeren auch ein Schutz für das Neugeborene erzielt werden kann, ist derzeit nicht klar.
Frauen im gebärfähigen Alter, insbesondere mit Kinderwunsch, empfiehlt die STIKO die COVID-19-Impfung ausdrücklich, um
bei einer zukünftigen Schwangerschaft bereits im 1.Trimenon (1. Schwangerschaftsdrittel) geschützt zu sein. Auch enge
Kontaktpersonen von Schwangeren sollten sich gegen COVID-19 ab einem Alter von 12 Jahren impfen lassen.
Die STIKO empfiehlt ungeimpften Stillenden ebenfalls die Impfung mit mRNA-Impfstoffen. Es gibt keine Hinweise, dass die
COVID-19-Impfung während der Stillzeit ein Risiko für Mutter oder Kind darstellt.

اکسینشوند؟
نباید و
کداماشخاص

.بایواکسینشوند
ند،شده است
کدام واکسینبرای آن هاتایید وتصدیقن
�K
 کهفع، ساله11 سال و15 اطفالالی

،با اینحال.کسینشوند
فقطبایدبعد ازصحتمندی کامل وا
 وبلندتر) رنج میبرند°C38,5( اشخاصیکه ازی ک مریضی حادباتب
 آن هایی که.ت واکسیننمیباشد
دلیلیبرایبهتاخیر انداخن،)°C38,5فتنمقدارکمیتب (کمتر از
یک سرماخوردگییابلند ر
طفاقبل از اینهکواکسینشوید داکترتطبیق
 ل،کدام الرجی دارید
بایواکسینشوند –اگر شما
حساسیتشدیدنسبتبهواکسین دارندند
)ف��یز
ن الرجیفوری (آنا،  هرشخصیکهبعد ازپیچکاری واکسین اول درمقابل آ.کنندهو زرق کندهن واکسین راباخبربسازید
.فت کند
ید کردنبایدپیچکایر واکسین دوم را دریا
پا
Wer soll nicht geimpft werden?
Kinder bis einschließlich 11 Jahre, für die aktuell kein Impfstoff zugelassen ist, sollen nicht geimpft werden.
Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 °C oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine
Erkältung oder gering erhöhte Temperatur (unter 38,5 °C) ist jedoch kein Grund, die Impfung zu verschieben. Bei einer
Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht geimpft werden: Bitte teilen Sie der Impfärztin/dem
Impfarzt vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien haben. Wer nach der 1. Impfung eine allergische Sofortreaktion
(Anaphylaxie) hatte, sollte die 2. Impfung nicht erhalten.

اکسی باید چیکارکنم؟
ریافت و ن
بل و بعد از د
ق
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فت هرنوع واکسینکووید،19-پر هیزشود.
فاده ازپیچکاریبایکی از این واکسین های زندهبرای حداقل  14روزقبلیابعد از دریا
است
فلونزا،کهبهشکل همزمان میتواندتطبیق شود،قابلتطبیقنمیباشد (به
اینتوصیهبرای واکسین های مرده ،خصوصا ً واکسین های ان
بخش "واکسیناسونکووید 19-ه مزمانبا دیگر واکسین ها" مراجعهکنید).
اگربعد از زرق واکسینقبلییا دیگرپیچکاری هاضعفکرده اید،برایالرجی هایفوری استعداد داریدیا عکسالعمل های دیگری
یونبرایی ک مدت طو�نیشما راتحت
فا داکترتطبیق و زرقکننده واکسین راباخبربسازید .او میتواندبعد از واکسیناس
داشته اید،لط
نظارت قراربد هد.

اگر شما یک اخت�لتحثر (انعقاد خون) داریدیا دوایضدتحثر مصرف میکدنیلطفاقبل ازواکسین ،داکتر راباخبربسازید .شما
اگر شما الرجی داریدایدر گذشتهنسبتبهی کواکسین عکس العمل
کسینشوید .همچنین
میتوانیدبا اقدامات احتیاطی ساده وا
ی واکسین
د،ی لطفاقبل ازواکسین ،داکتر راباخبربسازید .داکتربه شماتشریح میکندکه آیاکدام دلیلیبرای عدمتطبق
الرجیک داشت
وجود داردیانخیر.
شود که ازکار هایفیزیکیثقیل وورزش هایرقابتیپر هیزکنید .درصورت ایجاد دردیا
بعد ازاولین روز های واکسینتوصی ه می
فتد؟)،
فاقبیا
گاه کنیدبه "بعد از انجام انی واکسین ممکن است چیقسم عکس العمل هایی درمقابل آنات
تببعد از زرقواکسین (ن
فادهشود .درمورد این مسئله میتوانیدبا داکتر خانوادگیخود مشورت کنید.
ک کنندهتب میتواند است
دوا های ضد درد /م
?Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung
Zu anderen Impfungen mit Lebendimpfstoffen soll ein Abstand von mindestens 14 Tagen vor und nach jeder COVID-19Impfung eingehalten werden. Dies gilt nicht für Totimpfstoffe, insbesondere nicht für die Influenza-Impfung: sie können
zeitgleich verabreicht werden (siehe oben „COVID-19-Impfung zusammen mit anderen Impfungen“).
Wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen Spritze ohnmächtig geworden sind, zu Sofortallergien neigen oder
andere Reaktionen hatten, teilen Sie dies bitte der Impfärztin/dem Impfarzt vor der Impfung mit. Dann kann sie/er Sie nach
der Impfung gegebenenfalls länger beobachten.
Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt vor der Impfung mit, wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder
gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Sie können unter Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen geimpft
werden. Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt vor der Impfung auch mit, wenn Sie nach einer Impfung in der Vergangenheit
eine allergische Reaktion hatten oder Allergien haben. Die Ärztin/der Arzt wird mit Ihnen abklären, ob etwas gegen die
Impfung spricht.
Es ist ratsam, in den ersten Tagen nach der Impfung außergewöhnliche körperliche Belastungen und Leistungssport zu
vermeiden. Bei Schmerzen oder Fieber nach der Impfung (s. „Welche Impfreaktionen können nach der Impfung
auftreten?“) können schmerzlindernde/fiebersenkende Medikamente eingenommen werden. Ihre Hausärztin/Ihr Hausarzt
kann Sie hierzu beraten

فتد؟
تفاقبیا
اکسین ممکناستچی قسم عکس الع مل هایی در مقابل آن ا
بعد ازانجاماین و

ت کهنشان د هندهتعامل
فد
فاقبیا
بعد از زرقپیچکاریبا واکسین های  ،mRNAممکن است عکسالعمل های موضعی و عمومیات
فتد وبهندرتبیشتر از  3روزتداوم
فاق می ا
بدنابواکسین میباشد .این عکس العمل ها اغلبا در جریان  2روزبعداز واکسینات
تا اندازه ایکمتر از اشخاص جوانتر مشا هده میشود .این عکسالعمل های
پیدا میکند .بیشتر عکسالعمل ها در اشخاص ک�نسال،
عد از واکسین دوم ایجاد میشود.
واکسیناکثرابصورتخفیفیا متوسط ظا هر میشود وتا اندازه ایبیشترب
®:Comirnaty
فتاده مکرربه انی واکسین (برایبیشتر از  %10اشخاص) ممکن استبدون درنظرداشت سن راپور داده
فاق ا
عکسالعمل هایات
شود:

بیشترین عکسالعملهای راپور دادهشدهبه اینواکسین درتحقیقاتتاییدشده شامل درد درناحیه
اشخاص  16سا هل و ک�نتر:
پیچکاری (بیشتر از  ،)%80ماندگی (بیشتر از )%60سردردی (بیشتر از  )%50درد عضله وسردی (بیشتر از  ،)%30درد
مفصل (بیشتر از ،)%20تب ،وپندیدگی درناحیهپیچکاری (بیشتر از  )%10میباشد.
اطفال ونوجوانانبین 12سال سنتا 15سال سن:بیشترین عکسالعمل هایواکسین راپور دادهشده درتحقیقاتتاییده شدهبعد از
زرق وتطبیق ® Comirnatyدر جریان دورۀنظارتی  2ما هه عبارتبودند از درد درناحی هپیچکاری (بیشتر از  ،)%90ماندگی
ضلهو سردی (بیشتر از  ،)%40دردمفصل وتب (بیشتر از .)%20
و سردرد (بیشتر از  ،)%70درد ع
درتحقیقاتتایید شده ،عکسالعمل های ذیلنسبتبه این واکسینکه درکمتر از  %10از اشخاص راپورداده شده ،وتمامی
اشتراک کنندگان 12سال و ک�نتربودند عبارتند از :اغلبا ًدلبدیو سرخ شدن در اطراف محلپیچکاری (بین  %1الی )%10
فاوی،بیخوابی ،دردبازویپیچکاری شده،بیقراری،
فتد.بعضی اوقات (بین  %0.1الی )%1پندیدگی در غده های لن
فاق می ا
ات
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 از زمانمعرفی.فتد
فاق می ا
ت
)عمومی
ا
فاعات
 و عکس العمل های حساسیتشدید (مث�ً خارش و اند، خارش در محلپیچکاری
) راپور%10  الی%1  مکررا ً (بین،فراغ
یابیشتر) راپور دادهشده و است%10  همچنین اس هال مکررا ً زیاد (در،شدنپیچکاری
.دادهشده است
:Spikevax®
10 اغلب عکسالعمل هایی که درمقابل انی واکسین (دربیشتر از
:راپور داده شدهاست

ت سن وسال
نظرد
��بدون در اشK
 احت،فتاده
فاق ا
 اشخاص)ات%

ش واکسین درتحقیقاتتایید شدهبیشتر شامل درد در محلپیچکاری
تراغلب عکسالعملهای راپور ده
:  سا هل و ک�ن18 اشخاص
 دردمفصل وسردی (بیشتر از،)%60 سردرد و درد های عض�نی (بیشتر از،)% 70  مانده شدن (بیشتر از،)%90 (بیشتر از
پندیدگیو سرخ شدن در،تب،فاوی زیربغل
پندیدگییا درد درمقابلحساسیتغدد لن،)%20 فراغ (بیشتر از
ی است
 دلبدی ا،)%40
%1 سرخشدنیاپت در محلپیچکاری اغلبا (بین،دفاع
فاع شایعبشمول ان
 اند.) میباشد%10 محلپیچکاری (بهترتیببیشتر از
. خارش در محلپیچکاری ایجاد میشود،)%1  الی%0.1 بعضی اوقات (بین.) راپورشده است%10 الی
 شامل درد در محل، اغلب عکسالعملهای راپور داده شده درمقابل انی واکسین:سال سن17 الی12 اطفال ونوجوانانبین
،)% 40  سردی (بیشتر از،)%50 درد عض�نی (بیشتر از،)% 70  سردر دها و ماندگی (بیشتر از،)%90 پیچکاری (بیشتر از
پندیدگیو سرخ شدن محلپیچکاری،فراغ
 دلبدییا است،)%30 فاوی زیربغل ومفاصل (بیشتر از
پندیدگییاحساسیت غده های لن
.)%10  وتب (بیشتر از،)%20 (بیشتر از
 اشخاص راپور%10  سا هل و ک�نتر)درمقابل انی واکسین درکمتر از12 عکس العمل های ذیل (مربوطبهتمامی گرو ه های سنی
که در،فتاده است
فاق ا
 وپت (مرض جلدی) در محلپیچکاریات،دفاعات
 ان،)سرخشدن%10  الی%1  اغلبا ً (بین:دادهشده است
فاق
 خارش در محلپیچکاری و گنسیات،)%1  الی%0.1 بعضی اوقات (بین.دفاعات عمومی هم میشود
بعضی موارد شامل ان
.فتاده است
ا
Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten?
Nach der Impfung mit den mRNA-Impfstoffen kann es als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff
zu Lokal- und Allgemeinreaktionen kommen. Diese Reaktionen treten meist innerhalb von 2 Tagen nach der Impfung auf
und halten selten länger als 3 Tage an. Die meisten Reaktionen sind bei älteren Personen etwas seltener als bei jüngeren
Personen zu beobachten. Die Impfreaktionen sind zumeist mild oder mäßig ausgeprägt und treten etwas häufiger nach der
2. Impfung auf.
Comirnaty®:
Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 10 % der Personen) können abhängig vom Alter berichtet werden:
Personen ab 16 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an der
Einstichstelle (mehr als 80 %), Ermüdung (mehr als 60 %), Kopfschmerzen (mehr als 50 %), Muskelschmerzen und
Schüttelfrost (mehr als 30 %), Gelenkschmerzen (mehr als 20 %), Fieber und Schwellung der Einstichstelle (mehr als 10 %).
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren: Die in den Zulassungsstudien am häufigsten berichteten Impfreaktionen
nach Gabe von Comirnaty® waren im zumeist 2-monatigen Beobachtungszeitraum: Schmerzen an der Einstichstelle (mehr
als 90 %), Ermüdung und Kopfschmerzen (mehr als 70 %), Muskelschmerzen und Schüttelfrost (mehr als 40 %),
Gelenkschmerzen und Fieber (mehr als 20 %).
In den Zulassungsstudien, die alle Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer ab 12 Jahren berücksichtigen, wurden
folgende Impfreaktionen bei weniger als 10 % der Personen berichtet: Häufig (zwischen 1 % und 10 %) traten Übelkeit und
Rötung der Einstichstelle auf. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) traten Lymphknotenschwellungen, Schlaflosigkeit,
Schmerzen im Impfarm, Unwohlsein, Juckreiz an der Einstichstelle sowie Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. allgemeiner
Ausschlag und Juckreiz) auf. Seit Einführung der Impfung wurde außerdem sehr häufig (bei 10 % oder mehr) über Durchfall
und häufig (zwischen 1 % und 10 %) über Erbrechen berichtet.
Spikevax®:
Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 10 % der Personen) können abhängig vom Alter berichtet werden:
Personen ab 18 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an der
Einstichstelle (mehr als 90 %), Müdigkeit (70 %), Kopf- und Muskelschmerzen (mehr als 60 %), Gelenkschmerzen und
Schüttelfrost (mehr als 40 %), Übelkeit oder Erbrechen (mehr als 20 %), Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der
Lymphknoten in der Achselhöhle, Fieber, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle (jeweils mehr als 10 %). Häufig
(zwischen 1 % und 10 %) wurde über allgemeinen Ausschlag sowie Ausschlag, Rötung oder Nesselsucht an der Einstichstelle
berichtet. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) trat Juckreiz an der Einstichstelle auf.
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Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen waren: Schmerzen an
der Einstichstelle (mehr als 90 %), Kopfschmerzen und Müdigkeit (mehr als 70 %), Muskelschmerzen (mehr als 50 %),
Schüttelfrost (mehr als 40 %), Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der Lymphknoten in der Achselhöhle und
)Gelenkschmerzen (mehr als 30 %), Übelkeit oder Erbrechen, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle (mehr als 20 %
sowie Fieber (mehr als 10 %).
Folgende Impfreaktionen wurden bei weniger als 10 % der Personen (betrifft alle Altersgruppen ab 12 Jahren) berichtet:
Häufig (zwischen 1 % und 10 %) traten Rötung, Ausschlag und Nesselsucht an der Impfstelle, teilweise verzögert sowie
allgemeiner Ausschlag auf. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) kam es zu Juckreiz an der Einstichstelle und zu Schwindel.

اکسین وجود دارد؟
آیااحتمال عوارض ناشی از و

عوارض مربوط-بهواکسین،نتیجه عکس العملبیشتر از اندازۀنورمال
�Kیصحت شخص واکسین شدهتاثیر میگذارد.
ب

اشد کهبهقسمقابل��ظه ای
بتی کواکسین میب ،
نسبه

فلج حادصورتبهقسمنادر (بین %0.1الی )%0.01بعد ازپیچکاری
در آزمایشاتکلینکیوسیعقبل از اعطاء جواز ،موارد
کسین؛ ® 3 : Spikevaxموردبعد از زرق وتطبیق این
 4 :Comirnaty®( mRNA vaccinesموردبعد ازپیچکاری این وا
فلج
هفتشفایابشدند .این واقعات
فلجصورتبعد از چند ه
در گروه کنترول)مشاهده شد .درتمامی موارد،
واکسین و  1مورد
صورت ممکن استبدلیلپیچکاری واقعشدهباشد .عکسالعمل هایحساسیتشدید در مواردنادر (بین  %0.1الی )%0.01
مشاهده شددن که عبارتند از:پت و دو موردپندیدگی درصورت،بعد از زرق وتطبیق ® ،Comirnatyو  2موردپندیدگی
صورت،بعد از زرق وتطبیق واکسین ®.Spikevax
ی کننده حیات (عکسالعمل های الرجیک عاجل)
فی شدن انی واکسین ،مواردبسیارنادر از عکسالعمل های جدی وتهدد
از زمان معر
فتاده که ضرورتبهتداویمعالجوی داشت .همچنین از
فاق ا
راپورشده است .این موارد کمیبعد از زرق وتطبیق این واکسینات
زمان شروع واکسین ،واقعاتبسیارنادری از میوکاردیتی وپریکاردیت هابعد از زرق وتطبیق واکسین های mRNAمشاهده شده
است .چنین واقعاتی عمدتا در جریان  14روزبعد ازپیچکاری ،وبسیاری اوقاتبعد از دومینپیچکاری واکثر اوقاتبرای
داشتند،فوتشده اند.
ی اشخاصی کهقب� -مشک�تی
فتاده است.بعضی از ا شخاص ک�نسال ا
فاق ا
مردان جوانات
تااکنون ،چندینملیون دوز از واکسین های  mRNA-COVID-19در جرمنی زرق وتطبیقشده است .اما عکسالعمل های جانبی
ً
ی
موقت موضیع
ور داده شده گذشته ،بعد از استفاده از واکسینهای mRNAبه انستیتوت  Paul Ehrlichاساسا عکس العمل های
راپ
ن
واکسی
و عمویم بودند .عکس العملهای انافالکتیک (عکس العملهای الرجیک فوری) بسیار به ندرت بعد از پیچکاری با دو
ن
ن
 mRNAراپور داده شده است.
همچنی
همچنی مواردی از مایوکاردیت یا پریکاردیت به قسم بسیار نادر برای اطفال و نوجوانان و
ن
ن
.
در کالنساالن اتفاق افتاده است اساسا نوجوانان و جوانان طبقه ذکور در جریان  14روز اول بعد از دومی دوز واکسی ،مصاب
ر ً
ن
اکثا خفیف بوده است.
مریض شده بودند ،که
به این
مثل ههمواکسین ها ،عکسالعمل هایالرجی کفوری منجملهشاکیا دیگر عوارضناشناختهقبلی را در مواردبسیارنادر،نمی
فیکرد.
توانبصورت مطلقن
لذکربیشتر
شد کهبهسرعت از اندازه عکسالعمل های موضعی و عمومیفوق ا
اگر اعراض و ع�یمیبعد ازی کواکسینمشاهده ،
قفسه سینه)،
وادگی شما جهت مشوره د هی حاضر خوا هدبود .درصورت ایجاد عوارضشدید ،دردصدر (
میشود ،طبعا داکتر خان
طفابرای مراقبت هایصحی عاجل اقدما کنید.
فستنگییاتپشقلب ،ل
ن
همچنین این انتخاب وجود دارد که خودتان عوارض جانبی را راپوربد هیدhttps://nebenwirkungen.bund.de :
افیت سازی ارائه
تگو را برایشف
بحث گف
و
ک فرصت
واکسینی
تطبیکننده این
زرق ق
داکتر و
� هو بر ورقه معلوماتی هذا،
خ واده کرد.
?Sind Impfkomplikationen möglich
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.
In den umfangreichen klinischen Prüfungen vor der Zulassung wurden nach Gabe der mRNA-Impfstoffe selten (zwischen 0,1
% und 0,01 %) Fälle von akuter Gesichtslähmung beobachtet (Comirnaty®: 4 Fälle nach Gabe des Impfstoffs; Spikevax®: 3
Fälle nach Gabe des Impfstoffs und 1 Fall in der Kontrollgruppe). In allen Fällen bildete sich die Gesichtslähmung nach
einigen Wochen zurück. Diese Gesichtslähmungen stehen möglicherweise im ursächlichen Zusammenhang mit der
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Impfung. Überempfindlichkeitsreaktionen wurden in seltenen Fällen (zwischen 0,1 % und 0,01 %) beobachtet: Nesselsucht
sowie 2 Fälle von Gesichtsschwellung nach Gabe von Comirnaty® und 2 Fälle von Gesichtsschwellung nach Gabe von
Spikevax®.
Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen Fällen anaphylaktische Reaktionen (allergische Sofortreaktionen)
berichtet. Diese traten kurz nach der Impfung auf und mussten ärztlich behandelt werden. Ebenfalls seit Einführung der
Impfung wurden nach Gabe der mRNA-Impfstoffe sehr selten Fälle von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen
(Myokarditis und Perikarditis) beobachtet. Diese Fälle traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung,
häufiger nach der 2. Impfung und häufiger bei jüngeren Männern auf. Einige ältere Personen bzw. Personen mit
Vorerkrankungen verstarben.
Bisher wurden in Deutschland mehrere Millionen Dosen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe verabreicht. Die bisher an das
Paul-Ehrlich-Institut gemeldeten unerwünschten Reaktionen nach Impfung mit mRNA-Impfstoffen waren vor allem
vorübergehende Lokal- und Allgemeinreaktionen. Anaphylaktische Reaktionen (allergische Sofortreaktionen) wurden sehr
selten nach Impfung mit den beiden mRNA-Impfstoffen berichtet. Fälle von Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen
sind sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen ebenfalls sehr selten aufgetreten: Betroffen waren
überwiegend männliche Jugendliche und junge Männer in den ersten 14 Tagen nach der 2. Impfstoffdosis und die
Erkrankungen verliefen zumeist mild.
Grundsätzlich können – wie bei allen Impfstoffen – in sehr seltenen Fällen eine allergische Sofortreaktion bis hin zum
Schock oder andere auch bisher unbekannte Komplikationen nicht ausgeschlossen werden.
Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und
Allgemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen Ihre Hausärztin/Ihr Hausarzt selbstverständlich zur Beratung zur
Verfügung. Bei schweren Beeinträchtigungen, Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit oder Herzklopfen begeben Sie sich
bitte umgehend in ärztliche Behandlung.
Es besteht die Möglichkeit, Nebenwirkungen auch selbst zu melden: https://nebenwirkungen.bund.de
In Ergänzung zu diesem Aufklärungsmerkblatt bietet Ihnen Ihre Impfärztin/Ihr Impfarzt ein Aufklärungsgespräch an.

:��ظات
______________________________
تاریخ،موقعیت

_____________________________________
امضای داکتر زرق کنندهواکسین

_______________________________
امضایشخصی کهواکسین میشود
:�یت ارائه رضایت رانداردK
اکسین میشود ص
اگر شخصیکه و
_________________________________
)ی سرپرست
ئ کننده مراقبتقانونی ا
 اراه،امضاینمایندهقانونی (قیم

 در حال اجرایی کسرویSafeVac 2.0 فون های هوشمند
توسطاپلیکیشنتلیPaul Ehrlich Institute (PEI) انستیتوت
 این سروی داوطلبانه.) استSARS-CoV-2( ضی کروناویروس جدید
فظت از مری
در موردکارکرد انی واکسین درحص ه محا
.است
Anmerkungen:

_____________________________________
Ort, Datum
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________________________________________
Unterschrift der zu impfenden Person

_________________________________
Unterschrift der Ärztin/des Arztes

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden Person:
________________________________________
Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn)

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) führt eine Befragung zur Verträglichkeit der Impfstoffe zum Schutz gegen das neue
Coronavirus (SARS-CoV-2) mittels Smartphone-App SafeVac 2.0 durch. Sie können sich innerhalb von 48 Stunden nach der
Impfung anmelden. Die Befragung ist freiwillig.

ید کنید
 را در ویبسایت های ذیلپ اCOVID-19  واکسینCOVID-19
و
شما میتوانیدمعلوماتبیشتر در مورد مریضی
Weitere Informationen zu COVID-19 und zur COVID-19-Impfung finden Sie unter

)2021 اکتوبر19  (تاریخ-013 نسخه1 چاپ

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

پی رایت
 وبا همکاریانستیتوت روبرتکخبرلینت هیهشدهاست و حقکاDeutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg تیتوسط موسسه
این ورقه معلوما
.��ت ممنوعاست
یراتیا اص
یت
نوع
 هر غ. نشر مجدد وتوزیعمیشود،ن
تجاری در مطابقتبا ا هداف آ
-استفاده غیر
ی نسخه فقطبرای
 ان.فوظاست
آن مح
Ausgabe 1 Version 013 (Stand 19. Oktober 2021)
Dieses Aufklärungsmerkblatt wurde vom Deutschen Grünen Kreuz e.V., Marburg in Kooperation mit dem Robert KochInstitut, Berlin erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für eine nichtkommerzielle Nutzung vervielfältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist unzulässig.
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COVID-19 یضی
اکسیناسیونوقایوی درمقابل مر
یضی جهتتطبیق و
تاریخچه مر
 ازComirnaty®( – mRNA اکسینهای
( –با وCoronavirus Disease 2019)
ً
)Moderna ازCOVID-19 Vaccine Moderna®  قبال با نامSpikevax®  وBioNTech/Pfizer
Anamnese zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit mRNA-Impfstoffen –
(Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna)

نخیر0

ب تبدارید؟
ریضی حاد همراه ا
 در حال حاضر یک م1 آیا شما.1

بله0
1. Besteht bei

نخیر0

Ihnen1

0 ja

derzeit eine akute Erkrankung mit Fieber?

0 ja

2. Sind Sie1 in den letzten 14 Tagen geimpft worden?

نخیر0

0 nein

ذشتهواکسینشده اید؟
 روز گ14  در1 آیاشما.2

بله0

0 nein

سین شهد بودید؟
 واکCOVID-19 ��در مقابل
 آیا شما ق.3

بله0

1

:واکسین

:تاریخ

:کدام واکسین
 چی وقت وبا،اگربله

:واکسین

:تاریخ

).اکسینشمااستبا خودبیاورید
(لطفاکاتر واکسین خود رایاتصدیق دیگریکهنشان د هندهتطبیق و
0 ja

3. Wurden Sie1 bereits gegen COVID-19 geimpft?
Wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff?
Datum:

Datum:
Impfstoff:

0 nein
Impfstoff:

(Bitte bringen Sie Ihren Impfausweis oder anderen Impfnachweis zum Impftermin mit.)

: را دریافتکرده ایدCOVID-19 یک دوزواکسین1 درصورتیکهشما.4
بله0
شتید؟
بعد از آنعکس العمل الرجی ک دا1آیاشما

نخیر0
Haben

نخیر0

Sie1

4. Falls Sie1 bereits eine COVID-19-Impfung erhalten haben:
danach eine allergische Reaktion entwickelt?
0 ja

0 nein

 در گذشته مصاب به1آی هب قسمقطعی ثابت شدهاست که شما
 ا.5
بله0
) شدهاید؟SARS-CoV-2( کروناویروس جدید
 چی وقت؟،اگربله

. ماهبعد ازتشخیصشدنتطبیق میشود6 هفته الی4 واکسینتوصیهشده،SARS-CoV-2 (بعد از مصابیتبه مریضی
).ت واکسین خود رابیاورید
لطفاتاییدیهقرار م�ق
5. Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit
dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher nachgewiesen?
0 ja

0 nein

Wenn ja, wann?
(Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird empfohlen, die Impfung 4 Wochen bis 6 Monate nach Diagnosestellung
durchzuführen. Bitte bringen Sie den Nachweis zum Impftermin mit.)

 امرا ض مزمن داریدیاآیاشما1 آیا شما.6
،ستم ایمنیرنج میبرید (بعنوان مثالاز کی موتراپی
ازنقصسی
بله0
تراپی دوا هایضد سیستمدفاعییا دیگر دوا ها)؟
1

نخیر0

کدام مورد؟،اگربله
6. Haben Sie1 chronische Erkrankungen oder leiden Sie1 an
einer Immunschwäche (z.B. durch eine Chemotherapie,
immunsupprimierende Therapie oder andere Medikamente)?
0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

نخیر0

بله0

ی یا
بر د
 از اخت� انعقاد خونرنج می1 آیا شما.7
کنید؟
ننده خون مصرف می
ک-ینکه از دوایرقیق
ا
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7. Leiden Sie1 an einer Blutgerinnungsstörung oder
nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein?

نخیر0

0 ja

0 nein

ناختهشده ای دارید؟
کدام الرجیش1 آیاشما.8

بله0

کدام مورد؟،اگربله
0 ja

8. Ist bei Ihnen1 eine Allergie bekannt?

0 nein

Wenn ja, welche?

،ذشته
سین های مختلفدر گ
کنونبعد ازواک
تا1 آیا شما.9
لند ضعف یادیگر
، ب،ک
لرجیتب
���
اعراض و
بله0
جربه کرهد اید؟
یر نورمالرا ت
عکس العم ل های غ

نخیر0

کدام مورد؟،اگربله
9. Traten bei Ihnen1 nach einer früheren, anderen Impfung
allergische Erscheinungen, hohes Fieber, Ohnmachtsanfälle
oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf?
0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

بله0
ستید؟
حامله ه1 آیاشما.10
:بنویسیدکه ماه چندم حاملگیتاناست،اگر جوابتانبلیاست

نخیر0

)(واکسیناسیونبعد از دومین دوره سه ما ه ۀ حاملگیپیشن هاد میشود
. این مسئله درصورت ضرورتتوسطنمایندهقانونی جواب داده خواهد شد1
10. Sind Sie1 schwanger?

0 ja
Wenn ja, in welcher Schwangerschaftswoche?

1

(Eine Impfung wird ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel empfohlen.)
Ggf. wird dies von der gesetzlichen Vertretungsperson beantwortet
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COVID-19 (Coronavirus Disease اکسیناسیونوقایوی در مقابل
و
یتتطبیق
جهت
����
ا
mRNA اکسین
 –با و2019)
ً
COVID-19 Vaccine  قبال با نامSpikevax®  وBioNTech/Pfizer  ازComirnaty®(
)Moderna ازModerna®
:)نام،نام شخصی هکواکسین میشود (تخلص
:تاریختولد
:آدرس
Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit mRNA-Impfstoff –
(Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von Moderna)
Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):
Geburtsdatum:
Anschrift:

اینجانب محتویات ذکر شده در این ورقهمعلوماتی را��ظه کرده ام وفرصت داشتمتابا داکتر زرق وتطبیق کندۀن واکسین خود
.گفتگو داشتهباشم
قسم مشرح
به
.فنظر میکنم
گفتگو دربارهمعلومات طبی صر
کدامسوال دیگریندارم وصراحتا ً ازبحث و

o

.رضایت مید همmRNA ابواکسینCOVID-19 ی واکسینپیشنهاد شده درمقابل مریضی
منبرایتطبق

o

.من انی واکسین راقبولنمیکنم

o

Ich habe den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes zur Kenntnis genommen und hatte die Möglichkeit zu einem ausführlichen
Gespräch mit meiner Impfärztin/meinem Impfarzt.
o

Ich habe keine weiteren Fragen und verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch.

o

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ein.

o

Ich lehne die Impfung ab.

:��ظات

___________________________________
:تاریخ،محل

___________________________
امضای داکتر زرقکندهن واکسین

________________________________
امضای شخصی هکواکسین میشود
:���یت رانداردK
شخصواکسینشونده ��یت اع

اگر

 اجازۀ ارائه، اینجانب اع�م میدارمکه من از طرف شخص دیگریکه حق حضانتداشتهباشم:سرپرست ها
ع�وهبر اینبرای
.رضایت را دارم
__________________________________
)سرپرستقانونییاقیم،امضایشخص مجازبرای ارائه رضایت (سرپرست
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برای ارائه رضایتنام ومعلوماتتماسنمایندهقانونی را
طفا
 ل،�یت ارائه رضایت رانداردK
اکسین میشود ص
اگر شخصیکه و
:ئ کنید
سرپرستقانونییاقیم) اراه،نیز(سرپرست

:نام کوچک،تخلص
:فون
نمبرتلی

:ایمیل
Anmerkungen:

_____________________________________
Ort, Datum
________________________________________
der zu impfenden Person

_________________________________ Unterschrift
Unterschrift der Ärztin/des Arztes

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden Person:
Bei Sorgeberechtigten zusätzlich: Ich erkläre, dass ich von etwaigen anderen sorgeberechtigten Personen für die
Einwilligung ermächtigt wurde.
________________________________________
Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn)
Falls die zu impfende Person nicht einwilligungsfähig ist, bitte auch Namen und Kontaktdaten der zur Einwilligung
berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn) angeben:
Name, Vorname:
E-Mail:

Telefonnr.:

 وبا همکاری انستیتوتDeutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg سسه
اینتاریخچه طبی وفورمه رضایت خطتوسط مو
تجاری و در مطابقتبا ا هداف-فاده غیر
 ایننسخهفقطبرایاست.حفوظ است
روبرت کخبرلینتهیهشده است و حقکاپی رایت آن م
.����ت ممنوع است
 هرنوعتغییراتی.نشر مجدد وتوزیع میشود،آن
 ماربورگ،Deutsches Grünes Kreuz e.V. :ناشر
برلین،با همکاریانستیتوت روبرتکخ
)2021  اکتوبر19  (تاریخ010 نسخه001 چاپ
Dieser Anamnese- und Einwilligungsbogen wurde vom Deutschen Grünen Kreuz e.V., Marburg in Kooperation mit dem
Robert Koch-Institut, Berlin erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Er darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für
eine nicht-kommerzielle Nutzung vervielfältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist
unzulässig.
Herausgeber Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg
In Kooperation mit dem Robert Koch-Institut, Berlin
Ausgabe 001 Version 010 (Stand 19. Oktober 2021)
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