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 ذیل طریقھ بھ ھستید، آن از قبل یا ۱۹۴۶ سال متولدین کھ افرادی شما
 .شوید واکسین ۱۹  -کووید مقابل در میتوانید 
 

 :دھید انجام طریقھ دو بھ اینرا میتوانید شما. شوید واکسین میخواھید کھ نمایید اعالم میتوانید شما حاال
 

 را" ۱۹ کووید مقابل در واکسیناسیون Vaccination mot covid-19" دکمھ و بزنید زنگ خود کلینیک بھ •
 اما  -میزند زنگ شما بھ تان کلینیک رسید، فرا شما نوت وقتیکھ. کنید تعقیب را ھا رھنمایی و نمایید انتخاب

 تان برای نامھ یک ما بگیریم، تماس شما با تیلفون بوسیلھ نتوانستیم ما اگر. بکشد طول ھفتھ چند میتواند این
 .مینماییم ارسال

 
 نموده پیدا را خود کلینیک. شوید se.1177 در خود صفحات داخل legitimation -eالکترونی ھویت وسیلھ بھ •

 .نمایید رزرو مستقیمأ را وقت و
 

 شما کھ خواھشمندیم. دارد واکسین رسیدن با ارتباط این. بکشد طول ھفتھ چند میتواند این شوید، واکسین شما اینکھ از قبل
 .میگردد تطبیق تان کلینیک در واکسیناسیون. شد خواھند واکسین ھمھ. باشید داشتھ حوصلھ

 باشید ھا کاری فریب مواظب
 تماس شما با کسی اگر. نمیکنندسوال  بانکی اطالعات یا شدن داخل برای اطالعات مورد در ھرگز کرونوبیری منطقھ
 .بگیرید تماس پولیس با و نموده قطع را صحبت باید شما نمود، را مذکور اطالعات درخواست و گرفت

 
  سرایت خطر واکسیناسیون بدون بھ سفر

 ندارید اینرا امکان و است این از زیادتر یا سال ۸۵ تان سن یا ھستید   fjärdtjänstنقل و حمل خدمات مستحق شما اگر
 و حمل وسیلھ یک کرونوبیری منطقھ طریق از میتوانید شما نمایید، تھیھ را تان، کلینیک بھ نقل و حمل وسیلھ خودتان کھ
 :نمایید اقدام ذیل طریقھ بھ .نمایید رزرو را مجانی نقل

 .نمایید رزرو را خود واکسیناسیون وقت نخست -
 ۱۹ الی ۷ ساعت از رسمی روزھای در  60 85 58-0470 تیلفون طریق از را بس /موترمیتوانید  آن از بعد -

 .نمایید رزرو
 روز از قبل روز یک ۱۲ ساعت الی واکسیناسیون از قبل روز ۱۴ از میتوان را نقل و حمل وسیلھ -

  .نمود رزرو تان، واکسیناسیون

 
 شما ۱۹  -کووید واکسیناسیون از قبل مھم نکات

 .میشود رزرو اولدوز  واکسیناسیون وقت در ۲ دوز وقت. میشودترزیق  دوز دو در فرد ھر برای واکسین •
 فیس اینکھ برای نمایید، فسخ آنرا یا دھید تغییر را وقت لطفا بیایید، خود شده رزرو وقت بھ نمیتوانید شما اگر •

 .نپردازید را نشده استفاده وقت برای
 دوز برای ھم. دھید تغییر تانرا کردن واکسین وقت باید خفیف، عالیم حتی دارید، سرماخوردگی عالیم شما اگر •

 .دوم دوز برای ھم و اول
 مالقات جریان در و نمانید منتظر زیاد دیگران ھمرای اینکھ برای بیایید، خود شده رزرو وقت نزدیک باید شما •

 .نمایید رعایت را دیگران و خود بین فاصلھ باید خود
 داشتھ دسترسی شما بازوی بھ آسانی بھ بتواند نرس کھ باشید پوشیده لباسی بدن باالی قسمت در کھ کنید کوشس  •

 . نماید ترزیق شما بازوی در را واکسین و
  .باشد دسترس قابل آسانی بھ کھ باشید داشتھ طوری باید را خود ھویت سند •



 کھ شود مطمئین پرسونل اینکھ برای بمانید، منتظر دقیقھ ۱۵ مدت در واکسین بعضی از بعد باید شما کھ دارد امکان
 .است خوب تان حالت

 

 
 
 
 

 

 

 


