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ﺷﻤﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎل ۱۹۵۶ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ذﯾﻞ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺮا ﺑﮫ دو طﺮﯾﻘﮫ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ:
•

ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﻮد زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و دﮐﻤﮫ " Vaccination mot covid-19واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮوﯾﺪ  "۱۹را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و رھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯿﮑﮫ ﻧﻮت ﺷﻤﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ زﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﺪ  -اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﯿﻠﻔﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای ﺗﺎن
ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.

•

ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ھﻮﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ  e-legitimationداﺧﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد در  1177.seﺷﻮﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده
و وﻗﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺄ رزرو ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﯿﺪن واﮐﺴﯿﻦ دارد .ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ
ﺣﻮﺻﻠﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ھﻤﮫ واﮐﺴﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣواظب ﻓرﯾب ﮐﺎری ھﺎ ﺑﺎﺷﯾد
ﻣﻧطﻘﮫ ﮐروﻧوﺑﯾری ھرﮔز در ﻣورد اطﻼﻋﺎت ﺑرای داﺧل ﺷدن ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳوال ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﮔرﻓت و درﺧواﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣذﮐور را ﻧﻣود ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺻﺣﺑت را ﻗطﻊ ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﭘوﻟﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺳﻔﺮ ﺑﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺳﺮاﯾﺖ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘل  fjärdtjänstھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﻦ ﺗﺎن  ۸۵ﺳﺎل ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﺮا ﻧﺪارﯾﺪ
ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﺎن وﺳﯿﻠﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺎن ،را ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﺮوﻧﻮﺑﯿﺮی ﯾﮏ وﺳﯿﻠﮫ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ را رزرو ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
-

ﻧﺧﺳت وﻗت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را رزرو ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﻌد از آن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣوﺗر /ﺑس را از طرﯾﻖ ﺗﯾﻠﻔون  0470-58 85 60در روزھﺎی رﺳﻣﯽ از ﺳﺎﻋت  ۷اﻟﯽ ۱۹
رزرو ﻧﻣﺎﯾﯾد.
وﺳﯾﻠﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﻣﯾﺗوان از  ۱۴روز ﻗﺑل از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻟﯽ ﺳﺎﻋت  ۱۲ﯾﮏ روز ﻗﺑل از روز
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﺎن ،رزرو ﻧﻣود.

ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻢ ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﺷﻤﺎ
•
•
•
•
•
•

واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد در دو دوز ﺗﺮزﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮد .وﻗﺖ دوز  ۲در وﻗﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوز اول رزرو ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ وﻗﺖ رزرو ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ وﻗﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ ﯾﺎ آﻧﺮا ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻓﯿﺲ
ﺑﺮای وﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه را ﻧﭙﺮدازﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ دارﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻔﯿﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ واﮐﺴﯿﻦ ﮐﺮدن ﺗﺎﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ .ھﻢ ﺑﺮای دوز
اول و ھﻢ ﺑﺮای دوز دوم.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ وﻗﺖ رزرو ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﺮای دﯾﮕﺮان زﯾﺎد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﻮﺷﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﺪن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺮس ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزوی ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ
و واﮐﺴﯿﻦ را در ﺑﺎزوی ﺷﻤﺎ ﺗﺮزﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻨﺪ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ طﻮری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

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

