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Wichtige Informationen zu Corona 
 
 

1. Corona ist nicht vorbei! 
 

 Die Situation mit Corona ist etwas besser 
geworden, als im letzten Winter.  

 Die Anzahl der kranken Menschen steigt aber 
schon wieder an. 

 Es gibt jetzt auch neue Arten von Corona.  
Diese neuen Arten sind viel ansteckender.  
 
 
 

2. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 
 

 Das Coronavirus ist sehr ansteckend.  
Es ist sehr schwer, sich vor Corona zu schützen. 

 Das Coronavirus kann sehr schlimm krankmachen.  
Manchmal funktioniert die Lunge nicht mehr und 
man stirbt.  

 Manchmal geht Corona nicht mehr weg.  
Man bleibt immer krank.  

 Mit positivem Corona-Test muss man in 
Quarantäne.  

 Quarantäne heißt: Zu Hause bleiben.  
Das Zimmer nicht mehr verlassen. Nicht Einkaufen 
gehen; Keinen Besuch bekommen; Nicht in die 
Arbeit gehen 

 Kontaktpersonen müssen auch in Quarantäne.  
 

 

3. Sich vor Corona schützen. Was muss ich tun? 
 

 Eine Maske tragen. Die Maske muss Mund und 
Nase bedecken. Die Maske muss man oft wechseln.  

 Nicht umarmen. Nicht die Hand geben. 
 Abstand halten.  

Auch mit Freunden Abstand halten.  
 Oft das Fenster aufmachen.  
 Oft Hände waschen und Desinfektion benutzen. 

(mindestens 20-30 Sekunden!) 
 

Aber nochmal: 
Das Coronavirus ist sehr ansteckend. 

Das Coronavirus kann sehr krank machen. 
Es ist sehr schwer, sich vor dem Coronavirus zu 

schützen.  
Daher ist es gut, wenn man sich gegen Corona 

impfen lässt. 
 
 Es gibt keine Pflicht zur Impfung. Man kann selbst 

entscheiden, ob man eine Impfung will.  
 Die Impfung kostet nichts. 
 Es gibt viele Vorteile für die Impfung.  
 

 

4. Das sind Vorteile für Menschen mit Impfung: 
 

 Geimpfte bekommen nicht so schnell Corona. 
 Wenn Geimpfte Corona bekommen, dann sind sie 

meistens nicht schlimm krank.  
 Geimpfte geben Corona nicht so schnell an andere 

Menschen weiter.  
 Nach der Impfung muss man meistens nicht mehr 

in Quarantäne, wenn man Kontakt zu einer Person 
mit positivem Test hat.  
Achtung: Man braucht meistens 2 Impfungen und 
dann muss man 14 Tage warten. Erst dann hat 
man den Schutz. Trotzdem muss man immer noch 
Abstand halten und eine Maske tragen!  
 
Wenn man schon Corona positiv war, dann 
bekommt man erst nach 6 Monaten eine Impfung. 
 

 
 
 
 
5. Muss ich wegen der Impfung Angst haben? 

 

 Der Impfstoff ist sehr gut untersucht.  
Man hat viele Kontrollen gemacht.  

 In Europa gibt es nur Impfstoffe, die sehr genau 
kontrolliert sind.  

 Manche Menschen haben nach der Impfung 
Kopfschmerzen, Fieber (Temperatur) oder starke 
Müdigkeit. Diese Beschwerden zeigen: Der Körper  
arbeitet. Der Körper baut einen Schutz gegen 
Corona. Diese Beschwerden gehen schnell weg. 
Man muss keine Angst haben.  

 Gefährliche Nebenwirkungen und Folgen der 
Impfung sind sehr selten. 

 
 

6. Ich habe eine Krankheit/ Vorerkrankung  
Was ist zu beachten? 
 

 Chronische Krankheiten sind Krankheiten, die sehr 
lange dauern. Oft wird man davon nicht mehr ganz 
gesund. Man muss immer Medikamente nehmen.  
Das sind Beispiele für chronische Krankheiten:  
Herz-Krankheiten, Lungen-Krankheiten, Diabetes, 
Probleme mit dem Immunsystem, Bluthochdruck 

 Menschen mit chronischen Krankheiten haben ein 
hohes Risiko für einen schweren Verlauf von 
COVID-19. Das bedeutet: Menschen mit einer 
chronischen Erkrankung sind oft durch Corona 
sehr, sehr schlimm krank.   

 Darum ist es gut, dass man sich gegen Corona 
impfen lässt. Auch wenn man eine chronische 
Krankheit hat.  

 Mit dem Arzt kann man bei der Impfung über die 
Krankheit sprechen. Man kann Fragen, ob man mit 
der Krankheit trotzdem eine Impfung bekommen 
kann.  
 
 

7. Wo kann ich eine Impfung bekommen? 
 

 im Impf-Zentrum,   
Ulrich-Schönberger-Straße 11, 92637 Weiden 
Dienstag bis Samstag, immer 10:00Uhr – 16:00Uhr 
Kein Termin nötig! 

 beim Hausarzt 
 bei den Impfbussen des BRK (Bayrisches Rotes 

Kreuz) 
Diese mobilen Teams sind an verschiedenen Tagen 
im Landkreis Neustadt und in der Stadt Weiden 
unterwegs. Man muss sich nicht anmelden. 
Hier kann man nach den Orten fragen:  
0961 / 390 026 00  Impf-Hotline BRK Weiden/NEW 
 

Bitte Ausweis und Impfpass (falls vorhanden) 
mitbringen! 
 
 

Diese Information wurde gemacht von:  
Gesundheitsamt Neustadt an der Waldnaab / 
Stadt Weiden in der Oberpfalz 
Maistraße 7-9 • 92637 Weiden 
09602 / 79 6543 • corona@neustadt.de 
www.6543.neustadt.de  (Infos in verschiedenen Sprachen) 
www.gesundheitsamt.neustadt.de 
 

 
 
Weitere Informationen zur Impfung 
in vielen Sprachen findet man hier:  
 

Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. 
https://covid.nds-fluerat.org/   

mailto:corona@neustadt.de
http://www.6543.neustadt.de/
http://www.gesundheitsamt.neustadt.de/


 اطالعات مهم درباره کرونا
 

 . کرونا تمام نشده است!1

  وضعیت کرونا نسبت به زمستان گذشته کمی

 بهتر شده است.

  اما تعداد بیماران در حال حاضر دوباره

 افزایش است.در حال 

  در حال حاضر انواع جدیدی از کرونا نیز

این گونه های جدید بسیار وجود دارد.

 مسری تر هستند.
 

 . چرا ویروس کرونا خطرناک است؟2

  ویروس کرونا بسیار مسری است.محافظت از

 خود در برابر کرونا بسیار دشوار است.

  ویروس کرونا می تواند شما را بسیار

 بیمار کند.

 ها از کار می افتند و شما می  گاهی ریه

 میرید.

  اگر آزمایش کرونا مثبت باشد ، باید در

 قرنطینه باشید

  روز در قرنطینه  14افراد بیمار باید

باشند.قرنطینه یعنی: در خانه 

بمانید.اتاق را ترک نکنید. برای خرید 

 نروید ؛ ویزیت نشده است ؛ سرکار نرو

  باشند.افراد تماس نیز باید در قرنطینه 
 

. از خود در برابر کرونا محافظت کنید. 3

 باید چکار کنم؟

  ماسک بزنید. ماسک باید دهان و بینی شما

را بپوشاند. شما باید ماسک را اغلب عوض 

 کنید.

 .بغل نکن دست ندهید 

  فاصله بگیرید.فاصله خود را با دوستان

 نیز حفظ کنید.

 .پنجره را اغلب باز کنید 

 و از مواد  دستها را اغلب بشویید

ضدعفونی کننده استفاده کنید. )حداقل 

 ثانیه!( 20-30
 

 اما دوباره:

 ویروس کرونا بسیار مسری است.

ویروس کرونا می تواند شما را بسیار بیمار 

 کند.

محافظت از خود در برابر ویروس کرونا بسیار 

 دشوار است.

بنابراین ، واکسینه شدن در برابر کرونا خوب 

 است.
 

  واکسیناسیون اجباری وجود ندارد. شما می

توانید خودتان تصمیم بگیرید که آیا 

 واکسیناسیون می خواهید یا خیر.

 .واکسیناسیون هیچ هزینه ای ندارد 

 .واکسیناسیون مزایای زیادی دارد 
 

. اینها مزایای افرادی است که واکسیناسیون 4

 :دارند

  افراد واکسینه شده به این سرعت به

 مبتال نمی شوند.کرونا 

  وقتی افراد واکسینه شده به کرونا مبتال

 می شوند ، معموالً بیماری جدی ندارند.

  افراد واکسینه شده کرونا را به این

 سرعت به دیگران منتقل نمی کنند.

  پس از واکسیناسیون ، معموالً دیگر نیازی

به قرنطینه ندارید اگر با فردی که 

.هشدار: آزمایش مثبت دارد تماس بگیرید

واکسن نیاز دارید و سپس  2شما معموالً به 

روز منتظر بمانید. فقط در این  14باید 

صورت از حفاظت برخوردار خواهید بود. با 

وجود این ، شما هنوز هم باید فاصله خود 

 را حفظ کرده و ماسک بزنید!

اگر قبال به کرونا مبتال شده اید ، فقط بعد 

 شوید.ماه واکسیناسیون می  6از 

 

 

 

 

 . آیا باید از واکسیناسیون بترسم؟5

  واکسن بسیار خوب مطالعه شده است.بررسی

 های زیادی انجام شده است.

  در اروپا فقط واکسن هایی وجود دارد که

 بسیار دقیق کنترل می شوند.

  برخی از افراد بعد از واکسیناسیون دچار

سردرد ، تب )درجه حرارت( یا بسیار خسته 

این شکایات نشان می دهد: می شوند. 

بدندر حال کار است. بدن محافظی در 

برابر کرونا ایجاد می کند. این شکایات 

 به سرعت برطرف می شود. الزم نیست بترسی.

  عوارض جانبی خطرناک و پیامدهای

 واکسیناسیون بسیار نادر است.
 

 . من بیماری / بیماری قبلی دارم6

 چه چیزی را باید در نظر گرفت؟

  بیماریهای مزمن بیماریهایی هستند که

مدت زمان زیادی طول می کشد. اغلب شما 

از آن کامالً سالم نمی شوید. همیشه باید 

دارو مصرف کنید.اینها نمونه هایی از 

بیماری های مزمن هستند:بیماریهای قلبی 

، بیماریهای ریوی ، دیابت ، مشکالت 

 سیستم ایمنی ، فشار خون باال

  به بیماری های مزمن در معرض افراد مبتال

شدید هستند.  COVID-19خطر باالی ابتال به 

این بدان معناست که: افراد مبتال به 

بیماری مزمن اغلب بسیار بسیار جدی از 

 کرونا مریض هستند.

  به همین دلیل واکسیناسیون در برابر

کرونا خوب است. حتی اگر بیماری مزمن 

 دارید.

  توانید در مورد هنگام واکسیناسیون می

بیماری با پزشک صحبت کنید. می توان 

پرسید آیا هنوز می توان واکسیناسیون 

 بیماری را انجام داد؟
 

. واکسیناسیون را از کجا می توان 7

 دریافت کرد؟

 ، در مرکز واکسیناسیون 

Ulrich-Schönberger-Straße 11, 92637 Weiden 
صبح  10سه شنبه تا شنبه ، همیشه از ساعت 

 بعد از ظهر 4تا 

 یازی به تعیین وقت قبلی نیست!ن

 در پزشک خانواده 

  در اتوبوس های واکسیناسیونBRK  صلیب(

سرخ باواریا(این تیم های سیار در روزهای 

و شهر وایدن در  Neustadtمختلف در منطقه 

حال رفت و آمد هستند. الزم نیست ثبت نام 

کنید.در اینجا می توانید درباره مکان ها 

 سوال کنید

 BRKخط تلفن واکسیناسیون  00 026 390 / 0961

Weiden / NEW 

 دوخ نویسانیسکاو یهاوگ و ییاسانش تراکً افط

 هتشاد هارمه (ندوب دوجوم تروص رد) ار

 !دیشاب
 

 بخش بهداشت توسط: این اطالعات

Gesundheitsamt Neustadt an der Waldnaab / 
Stadt Weiden in der Oberpfalz 

Maistraße 7-9 • 92637 Weiden 
09602 / 79 6543 • corona@neustadt.de 

www.6543.neustadt.de)اطالعات به زبانهای مختلف( 

www.gesundheitsamt.neustadt.de 
 

 اطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون

در بسیاری از زبانها در اینجا یافت 

 می شود:

  .Flüchtlingsrat NI e.V شورای پناهندگان
https://covid.nds-fluerat.org/   

PERSISCH –  Onlineübersetzer, daher keine Gewähr für die Richtigkeit 

mailto:corona@neustadt.de
http://www.6543.neustadt.de/
http://www.gesundheitsamt.neustadt.de/

