
بھ این  ۱۹-برای دریافت واکسن کووید می بایستو یا قبل از آن ھستید  ۱۹۴۱شمایی کھ متولد سال 
 صورت عمل کنید

 
و شما می بایست اعالم کنید کھ مایل بھ دریافت شما ارائھ می شود  درمانگاهدر  ۱۹-واکسیناسیون کوویددر حال حاضر 

زمانی کھ دستورالعمل مربوطھ انجام می دھید. پیروی از و  درمانگاهاین کار را از طریق تماس تلفنی با  واکسن ھستید.
.اما ممکن است چند ھفتھ طول بکشدبھ شما تلفن خواھد زد،   درمانگاهفرا برسد برای دریافت واکسن نوبت شما   

 
نظم ما بھ و سن شما بستگی دارد.  دسترسی بھ واکسن میزان تماس با شما جھت دریافت واکسن بھ عواملی از قبیلزمان 

استان کرونوبری قبل از ھمھ واکسن و بھ سالمندترین ساکنان عمل می کنیم   اولویت اداره تندرستی ھمگانیو و ترتیب 
مورد  درمانگاهاز سوی  ھمھ افرادی کھ تمایل خود برای دریافت واکسن را اعالم کنند جھت دریافت واکسنمیزنیم. 

برایتان نامھ فراخوان ارسال خواھد نتواند از طریق تلفن با شما تماس بگیرد  درمانگاهاگر . تماس قرار خواھند گرفت
خواھش ما این است کھ بردبار باشید.، کھ ممکن است برای تماس با شما مدتی طول بکشدتوجھ کنید  نمود.  

 
 مراقب کالھبرداری ھا باشید

 
اطالعات بانکی یا ورودی اینترنتی خود را ارائھ کنید. مقامات ناحیھ کرونوبری ھرگز از شما درخواست نمی کنند کھ 

 اگر کسی با شما تماس گرفت و درخواست این گونھ اطالعات را کرد مکالمھ را قطع کرده و با پلیس تماس بگیرید.
 

نبھ محل واکسیناسیو سرایت ایاب و ذھاب بدون خطر  
 

امکان ترتیب دادن ایاب و  خودتان سالھ و مسن تر بوده و ۸۵ و یا  یدسالمندان استفاده می کناگر از خدمات تاکسی ویژه 
از طریق ناحیھ کرونوبری ایاب و ذھاب رایگان سفارش دھید.را ندارید می توانید ذھاب   

 
ابتدا وقت واکسیناسیون خود را رزرو کنید -  
ایاب و ذھاب رزرو کنید ۰۴۷۰-۵۸۸۵۶۰از طریق شماره تلفن روزھای کاری  ۱۹الی  ۷ساعت  میانپس از آن  -  
ایاب و ذھاب وجود دارد  زروامکان رروز قبل از واکسیناسیون  ۱۲تا ساعت و روز قبل از وقت واکسیناسیون  ۱۴ -  
 
 

شما ۱۹-واکسن کووید دریافت نکات مھم در آستانھ  
 

.دوز دوم در زمان دریافت نخستین واکسن برنامھ ریزی می شودواکسن در دو دوز برای ھر فرد زده می شود.  -  
، در غیر مراجعھ کنید، می بایست وقت خود را تغییر داده و یا کنسل کنیداگر در زمان وقت رزرو شده نمی توانید  -

.اینصورت ھزینھ ای بایت آن پرداخت خواھید کرد  
.می بایست وقت واکسیناسیون خود را تغییر دھیدای نشانھ ھای سرماخوردگی ھستید، حتی خفیف، اگر دار -  
مدت طوالنی در میان دیگران در انتظار ، تا مجبور نشوید  خیلی زودتر از زمان وقت خود بھ محل مراجعھ نکنید -

. در زمان حضور خود فاصلھ با دیگران را حفظ کنید.بمانید  
.برای پرستار آسان کند بپوشید کھ دسترسی بھ قسمت باالی بازو جھت زدن واکسن راترجیحا لباسی  -  
.مدرک شناسایی خود را در دسترس داشتھ باشید -  
نظارت در محل بمانید.دقیقھ پس از دریافت واکسن برای  ۱۵بھ نوع واکسن ممکن است نیاز داشتھ باشید کھ  ستگی بھب -  
 
 


