
واکسن١٩کوویدبامقابلھدرھمگینفعبرایبیاییدحاال
بزنید

اماایدنکردهدریافترا١٩کوویدواکسنھنوززیراکنیدمیدریافتدلیلاینبھرانامھاینشما
افرادزودیبھواستبازدارندبیشتریاسال١۶کھکسانیبرایوقترزرواست.نشدهدیرھنوز
باعثدیگرکھشوندواکسینھبیماریعلیھکھداشتخواھندرافرصتایننیزسالھ١۵تا١٢بین

محدود شدن زندگی نشود

بھ مرحلھ نھایی واکسیناسیون دستھ جمعی نزدیک می شویم. این بدان معناست کھ ھرچھ بیشتر برای
رزرو نوبت صبر کنید ، کار دشوارتر خواھد بود. بنابراین منتظر نمانید ، کار را برای خودتان آسان

رزورو کنیدکرده و وقت خود را از طریق سایت زیر

se/blekinge/bokavaccin 1111

است١٩-کوویداثردرمرگیاشدیدبیماریازجلوگیریبرایراهموثرترینواکسیناسیون
راهاینھمچنین،کندمیکمکعفونتبرابردرشماعزیزانازمحافظتبھھمچنیناکسیناسیون

راکارھاییتوانیممیبرویم,داریمدوستکھجاییبھدوباره،استترعادیزندگیبھبازگشت
دوست داریم انجام دھیم. در گروه ھای بزرگتر مالقات کنیم، سفرکنیم ، بھ کنسرت یا مسابقھ برویم.

واکسیناسیون برای ھمھ رایگان است. بنابراین نھ تنھا بھ خاطر خود ، بلکھ بھ خاطراطرافیان خود
قرار مالقات بگذارید

نحوه رزرو نوبت برای واکسیناسیون

کنیدرزرو١٩-کوویدعلیھواکسیناسیونبرایمالقاتقراریکطریقدوازتوانیدمیشما

1

در سایت زیر وقت مالقات تأئین کنید
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در این سایت بروید وگروھی را کھ بھ آن تعلق دارید انتخاب کرده و دستورالعمل ھا را دنبال کنید
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. برای تعیین وقت با مرکز مراقبت ھای بھداشتی خود تماس بگیرید

اطالعات تماس ھمھ مراکز درمانی را در سایت خواھید یافت

برای رزرو وقت واکسیناسیون نیازی بھ ورود با شناسھ بانکی نیست

اگر زمان رزرو کردن وقت گذشتھ است ، از شما می خواھیم کھ دوباره امتحان کنید. اگر زمان
رزرو از طریق وب سایت بھ پایان رسیده باشد ، تماس با مرکز بھداشتی کمکی نمی کند زیرا

ازھمان تقویم استفاده میشود

١٩-کوویدعلیھواکسیناسیونازقبلمھماطالعات

3

بیاوریدھمراه،اندکردهپرشماسرپرستانکھرااینامھرضایتفرم،ھستیدسالھ١٧تا١۶اگر
اگر سرپرستان شما ھمراه شما برای واکسیناسیون میآیید, الزم بھ فرم رضایت نامھ نیست

4

اگر سرپرستان شما موافقت نمی کنند ، شما ھنوز می توانید واکسیناسیون شوید پس از اینکھ بھ اندازه
کافی بالغ شناختھ شدید و می توانید تصمیم خود را در مورد واکسیناسیون بگیرید. ارزیابی در زمان

واکسیناسیون انجام می شود

5

١٧تا١۶اگرباشید.داشتھھمراهبھمعتبرشناساییکارت،واکسیناسیونزماندربازدیدھنگام
سالھ ھستید و کارت شناسایی معتبر ندارید ، سرپرست شما باید ھمراه شما بیاید

6

واکسن در دو دوز تزریق می شود. در موقع دریافت دوز اول ، زمان جدید برای دوز دوم دریافت
خواھید کرد

7

ھنگامی کھ وقت واکسیناسیون خود را رزرو می کنید ، باید اظھارنامھ سالمتی را پر کنید. اگر سن
کنیدپرخودسرپرستھمراهراسالمتیاظھارنامھتوانیدمی،استسال١٧تا١۶بینشما
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در صورت سرماخوردگی بھ محل واکسیناسیون مراجعھ نکنید. اگر عالئم سرماخوردگی داری باید
وقت جدید رزرو کنید. حتی اگر عالئم خفیف داشتھ باشید

9

لباس ھایی بپوشید کھ واکسیناتور آسان دسترسی بھ باالی بازوی شما داشتھ باشد

در سایت

1177.se/blekinge

اطالعات روزانھ کسب کنید

است١٩-کوویدعلیھواکسیناسیونمورددرشدهبررسیاطالعاتحاویسایت




