
برای آگاهی های بیشتر درباره ایمن سازی به تارنمای 
immunisation.health.nsw.gov.au مراجعه کنید و با دانلود 
کردن ساده SAVE THE DATE نرم افزار کاربری تلفن همراه یا 

چاپ یک تقویم شخصی تاریخ واکسن زدن را کنار بگذارید.

کجا واکسن بزنید 
واکسیناسیون در جاهای زیر عرضه می شود: 

• پزشکان عمومی
• برخی شهرداری ها

• برخی مراکز بهداشت اجتماعی

اگر درباره خدمات موجود در منطقه تان مطمئن 
نیستید، می توانید با واحد بهداشت عمومی 

به شماره 055 066 1300 تماس بگیرید. 

دانلود
نرم افزار 
کاربردی
 (App)
برای ...

بدون درنگ واکسن بزنید
 تا بیماری را از خود دور کنید
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•  واکسیناسیون بهترین راه 
برای محافظت کودکانتان 

از بیماری های جدی است.
•  با واکسینه کردن فرزندتان 

شما هم او و هم جامعه 
بزرگتر را محافظت می کنید.

•  هر چه افراد بیشتری 
کودکانشان را واکسینه کنند، 

توانائی ما در کنترل بیماری 
های قابل پیشگیری با 
واکسن بیشتر می شود.

عوارض جانبی 
واکسن ها امن و مؤثرند. مزایای ایمن سازی به مراتب 

بیش از خطرات آن است. در عین حال واکسن نیز، 
مثل سایر داروها، گاهی اوقات می تواند عوارض جانبی 

بوجود آورد. این عوارض معموال خفیف و کوتاه مدت هستند 
و شامل درد، تورم و قرمز شدن در محل تزریق می شوند. 

عوارض جانبی جدی بسیار به ندرت اتفاق می افتد.
اگر در مورد عوارض جانبی احتمالی نگران هستید، با دکتر 

یا عرضه کننده خدمات ایمن سازی تان صحبت کنید.

چه وقتی واکسن بزنید
برنامه ایمن سازی نیوساوت ویلز توصیه می کند 

که کودکان در سنین زیرین واکسینه شوند:
• 18 ماهگی • 6 ماهگی  • در هنگام تولد 

• ½3–4 سالگی • 12 ماهگی  • 6–8 هفتگی  
• 4 ماهگی

 مهم است که کودکتان را به موقع واکسینه کنید. 
بنابر این وقتی را از پیش تعیین کنید، با دکترتان یا عرضه 

کننده خدمات ایمن سازی قرار مالقات بگذارید و آن 
تاریخ را برای واکسینه کردن کنار بگذارید. 

چرا واکسن بزنید

سوابق را نگهدارید 

 SAVE THE DATE تلفن همراه (App) نرم افزار کاربری
 immunisation.health.nsw.gov.au را از تارنمای 

 Personalised دانلود کنید یا یک تقویم شخصی
Schedule را چاپ کنید.

واکسن ها اگر به موقع تکمیل شوند بهترین محافظت 
را بوجود می آورند. به تأخیر انداختن واکسن وقتی 

کودکتان سرحال نیست، یک واکنش طبیعی است. 
اما درست این است که حتی اگر کودکان آبریزش بینی 

دارند یا کمی سرما خورده اند هنوز می توانند واکسن 
شان را بزنند. واکسیناسیون بموقع بهترین راه برای 

محافظت کودکانتان از بیماری های جدی است.

واقعیت ها

شما باید سوابق ایمن سازی کودکتان را برای ثبت نام 
در مهد کودک و مدرسه ارائه بدهید. با مرکز ثبت ایمن 

سازی به شماره 809 653 1800 تماس بگیرید تا 
نسخه ای از تاریخ های ایمن سازی را بدست آورید. 

2032_Farsi.indd   4-6 12/03/13   9:01 AM




