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   ما قبل ذلك لتتمكن  أو1946یك فعلھ إذا كنت من موالید عام إلیك ما عل   
 19-من تلقي لقاح كوفید

 
 بأنك ترید الحصول على اللقاح. یمكنك القیام بذلك من خالل طریقتین اثنتین: إبالغنایمكنك اآلن     

 
وبالسویدیة  19-الرقم الذي یقودك إلى "التطعیم ضد كوفید واختر المركز الصحي الخاص بك/المستوصفاتصل على  •

Vaccination mot covid-19 عندما یحین"  واتبع التعلیمات. من ثم سیقوم المستوصف بمعاودة االتصال بك 
          قد یستغرق بضعة أسابیع. في حال لم نتمكن من الوصول إلیك عبر الھاتف سنقوم بإرسال رسالة لكن ذلك -دورك 

 بریدیة إلیك.
 

 بمساعدة الھویة اإللكترونیة. se.1177تسجیل الدخول إلى " على Mina sidorقم بتسجیل الدخول إلى "صفحاتك  •
 ك واحجز الموعد مباشرة.بحث عن المستوصف الخاص با 

 
سیتمكن                                           نرجو منك أن تتحلّى بالصبر. قد یستغرق األمر عدة أسابیع كي تتلقى التطعیم، یعتمد ذلك على موعد قدوم اللقاح.   

  یتم تقدیم اللقاح في المستوصف الذي تنتمي إلیھ. الجمیع من الحصول على التطعیم.
 
 

 كن حذراً من محاوالت االحتیال 

ال تقوم الجھات الصحیة في منطقة كرونوبیرغ أبداً بسؤالك عن بیانات الدخول الخاصة بك أو عن بیاناتك المصرفیة. إذا 
 اتصل بك أحدھم وسألك عن تلك البیانات فاقفل الخط واتصل بالشرطة إلبالغھم.

 ض لخطر العدوى من أجل الوصول إلى المستوصف للتطعیم دون التعر
إلى الوصول عاماً أو أكبر وال یوجد لدیك إمكانیة  85أو إذا كان عمرك  färdtjänstإذا كنت تحصل على خدمة التنقل  

ً färdtjänst نقل الفیمكنك الوصول إلى المستوصف من خالل خدمة  المستوصف  . قم بما یلي:مجانا
 احجز أوالً موعداً للتطعیم. -
من یوم اإلثنین حتى الجمعة من الساعة  60 85 58-0470یمكنك بعد ذلك حجز سیارة/حافلة عبر الھاتف على الرقم  -

 مساًء. 7صباحاً حتى  7
 ظھراً في الیوم الذي یسبق یوم التطعیم. 12یوم قبل یوم التطعیم وحتى الساعة  14یمكنك أن تحجز ابتداًء من  -

 

 19-طعیم ضد مرض كوفیدقبیل حصولك على التمعلومات ھامة 
تحصل علیھا عند موعدك الثاني، وھذا الموعد  2یتم تقدیم اللقاح على جرعتین لكل شخص. الجرعة رقم  •

 یتم حجزه عند حضورك للحصول على التطعیم في جرعتھ األولى.
 

ستكون إذا لم یكن بإمكانك الحضور إلى موعدك فعلیك تغییر الموعد المحجوز أو إلغاء الحجز، وإال  •
 مضطراً لدفع غرامة مالیة تعویضاً عن الموعد الذي لم تحضر إلیھ.

 إذا كنت تعاني من أعراض رشح، حتى ولو كانت خفیفة، فیجب علیك تغییر موعد  التطعیم. •

بل في موعد قریب جداً من موعدك وذلك حتى ال تضطر لالنتظار لوقت ال تحضر قبیل موعدك بكثیر  •
 ى المسافة بینك وبین اآلخرین خالل زیارتك.عل حافظطویل مع اآلخرین. 

لشخص الذي یقدم لك اللقاح للجزء العلوي من جسمك بحیث یتسنى لمالبس مریحة  يیرجى أن ترتد •
 الوصول بسھولة إلى الجزء العلوي من ذراعك.
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 تذّكر بأن تكون بطاقتك الشخصیة في متناول یدك. •

دقیقة في مكان تلقي اللقاح بعد تلقیك لھ، وذلك كي یتأكد الموظفون بأنك بحالة  15بعض اللقاحات بحاجة إلى أن تنتظر 
 جیدة. 

  


