واکسیناسیون
کرونا
واکسیناسیون کرونا







واکسیناسیون کرونا در چندین مرحله انجام می شود:
 در مرحله اول ،افراد بازنشسته و افرادی که در خانه سالمندان زندگی می کنند  -اعم از کارکنان و ساکنان -
واکسینه می شوند .از تاریخ  27دسامبر  2020واکسینه شروع شده است.
 سپس کارکنان شغلهای خاص ،بیماران پرخطر و افراد مسن واکسینه می شوند .افراد مسن باالی  80سال به طور
کلی می توانند حداکثر از اواسط ماه فوریه در وین واکسینه شوند .
 به محض در دسترس بودن مقدار کافی واکسن ،می توانند تمام شهروندان شهر وین در طول سال  2021واکسینه
شوند.
رزرو برای واکسیناسیون کرونا از قبل امکان پذیر است.
واکسیناسیون کرونا برای تمامی شهروندان شهر وین رایگان است.
واکسیناسیون کرونا از سن  16سالگی امکان پذیر است.
واکسن کرونا در  2مرحله تزریق می شود.

رزرو برای واکسیناسیون کرونا
رزرو واکسن بصورت آنالین از طریق  impfservice.wienیا شماره تلفن  1450امکان پذیر می باشد .رزرو واکسن تخصیص
واولویت بندی را تضمین می کند ،ولی قرار قبلی نیست .به افراد رزرو کرده  -بر حسب تعلقشان به گروه الویت بندی شده  -به محض
امکان انتخاب وقت برای واکسیناسیون ،از راه های الکترونیکی مثل ایمیل یا از طریق تلفن اطالع داده می شود .اگر قبالً در
 impfservice.wienثبت نام کرده اید ،رزرو را می توانید از طریق پرو فایل خود انجام دهید .زمان رزرو تاثیری دررده بندی
واکسیناسیون ندارد.
در فرم همه گروه های شغلی و شخصی را نمی توان انتخاب کرد .دلیل این می باشد ،که این مراکزمربوطه واکسیناسیون را در محل
خود هماهنگ می کنند (به عنوان مثال واکسیناسیون در شرکت ها).
اطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون کرونا را می توان در سایت  impfservice.wienیافت.

در دسترس بودن واکسن ها
در دسترس بودن واکسن شرکت بیونتک \ فایزر  BioNTech/Pfizerدر حال حاضر توسط وزارت بهداشت تا پایان ماه مارس تضمین
شده است .تحویل مقداربیشتر انجام خواهد شد .هنوز برنامه ریزی ثابت بدون داشتن مقدارالزم امکان پذیر نیست .می توان گفت ،که
مقدار واکسن ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد  -این بستگی به تأیید و تحویل واکسن های بعدی دارد.
شهر وین حدود  22درصد از ظرفیت واکسن اتریش را در اختیار دارد ،یعنی با توجه به برنامه ریزی فعلی حدود  18400آمپول واکسن
درهفته .این اجازه می دهد تا حدود  9200نفر در هفته در شهروین تا پایان ماه مارس در مقابل ویروس کرونا واکسینه شوند .طبق
وضعیت فعلی برنامه ریزی ،این میزان در سه ماهه اول حدود  131000نفر است ( 11درصد جمعیت باالی  16سال).
تحویل واکسن کرونا از شرکت مودرنا  Modernaبه میزان  200000آمپول واکسن برای سه ماهه اول سال  2021در سراسر اتریش
اعالم شده است .به محض تأیید تحویل توسط وزارت بهداشت ،برنامه ریزی بر اساس آن تجدید نظر می شود.
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اثر بخشی و ایمنی
اطالعات مربوط به تأثیر و سازگاری واکسن ،در مورد واکسن های موجود و موضوعات مشابه را می توانید در سایت
 impfservice.wienبیابید.
اگرسواالتی در مورد اثربخشی و ایمنی واکسن ها دارید ،می توانید با خط تلفن اطالعات وزارت امور اجتماعی و آژانس بهداشت و ایمنی
تغذیه ) (AGESتماس بگیرید:
شماره تلفن  - 0800-555-621شبانه روز در دسترس می باشند (همچنین در تعطیالت آخر هفته و تعطیالت رسمی).

افراد مسن باالی  80سال
افراد مسن باالی  80سال به طور کل می توانند حداکثر تا اواسط ماه فوریه در وین واکسینه شوند .برای ایجاد این امکان ،در شهر وین
به تدریج  7مکان واکسیناسیون مشابه واکسیناسیون آنفلوانزا راه اندازی می شود.
رزرو برای واکسینه در این اماکن از طریق  impfservice.wienیا تلفن  1450امکان پذیر است.
عالوه بر این ،از اواسط ویا اواخر فوریه اماکن واکسیناسیون در بیمارستان ها و مراکز روزانه راه اندازی می شود.

افراد نیازمند به مراقبت و یا سالمندان که در منزل خود سکونت دارند
با توجه به تدارکات دشوار در حال حاضر واکسن موجود کرونا از شرکت بیونتک \ فایزر  ،BioNTech/Pfizerواکسیناسیون در خارج
از مراکز واکسیناسیون سازمان یافته امکان پذیر نیست .به همین دلیل ،برای واکسیناسیون افراد سالمند وافراد تحت مراقبت که در خانه
خود زندگی می کنند ،نیاز به واکسنی است که استفاده از آن راحت تر می باشد.

