
 
 
 
 

 

دیکن  رزرو وقت ۱۹ دیکوو مقابل در ونیناسی واکس  یبرا  
 

یبرا  دیتوان  یم یزمان چھ   دھد  یم نشان خیتار  نیا. د یکن یم مشاھده درعنوان  یخیتار ، دیا  کرده افتیدر  یپست  صندوق در کھ  یا نامھ در  
محل مورد در یاطالعات, وقت رزرو ھنگام نیھمچن. دیکن یم رزرو را  ونیناسیواکس زمان خودتان شما. د یریبگ وقت ونیناس یواکس  
کرد د یخواھ افتیدر ونیناس یواکس  

 
د یکن رزرو وقت  ۱۹ د یکوو مقابل  در ونیناس یواکس   ی برا روش دو بھ  دیتوان یم  شما  
-۱ 

دیکن رزرو زیر سایت   وب در را خود  مالقات قرار  
1177.se/blekinge/bokavaccin 

دی کن دنبال را ھا  دستورالعمل و کرده انتخاب  دیدار تعلق آن  بھ کھ را یگروھ  
 

-۲ 
افت ی دیخواھ  زیر سایت  وب در  را یبھداشت مراکز تمام یبرا تماس   اطالعات. دیریبگ تماس خود بھداشت مرکز  با یقبل وقت نییتع ی برا  

          1177.se/blekinge 
ندارد  یبانک  ی شناسائ با  ستمی س بھ ورود بھ یاز ین  ونیناسیواکس یبرا وقت رزرو .  

 
ما. دی کن امتحان  دوباره کھ  میخواھ یم شما از  ،  صورت  نیا در. باشد شده تمام  ھا وقت  است  ممکن دیکن رزرو وقت  د یکن یم یسع کھ یزمان  

یکمک شما بھ بھداشت مرکز با  یتلفن  تماس  باشد،  دهیرس انیپا  بھ  تی سا وب  قی طر از زمانھا اگر.  میدھ  ینم  ارائھ  را"   بالفاصلھ"   یھا زمان  
رد یگیم قرار استفاده   مورد میتقو ھمان  رایز کند ینم  

د یریبگ  دهیناد را یاطالعات  نامھ  نیا دیتوان   یم د، ی ا شده نھی واکس ۱۹ دیکوو مقابل در  شیپ از اگر  
 
 

۱۹ دیکوو مقابل در   ونیناس یواکس   از قبل مھم اطالعات  
 

• دیباش داشتھ ھمراه ونیناسیواکس ھنگام  را خود ی شناسائ کارت  - 
 

کرد دی خواھ افتیدر را ۲دوز یبرا دی جد زمان ۱دوز افتیدر زمان در شما.  شود یم ق یتزر دوز دو در واکسن   - 
 

قیطر از دیتوان ی م را کار نیا.  دیکن پر  را بھداشت ھیان یب  کی  دیبا  ونیناسیواکس  از قبل  - 
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د یدھ انجام  خود مرکزبھداشت با  صحبت  با ای  
 

اگر یحت. دیکن رزرو مجدداً  را زمان د یبا  ،  دیدار یسرماخوردگ  عالئم  اگر. دینکن  مراجعھ ونیناسیمرکزواکس بھ یسرماخوردگ صورت در   - 
باشد فی خف عالئم   

 
از خارج در دیشو مجبور است ممکن موارد،  یبعض در. شود یم انجام مختلف  یدرمان مراکز در  مختلف یھا  روش بھ ونیناس یواکس  - 

دارد وجود ونیناسی واکس زمان در ریتاخ امکان  کھ دیباش  داشتھ  توجھ  لطفا. برسد  شما نوبت تا دیکن  صبر مرکزبھداشت  
 

باشد آسان بازو یباال  بھ ناتوری واکس ی دسترس کھ د یبپوش یلباس •  - 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
دارید  خون  کننده رقیق  داروی  اگر  

 
 Waran ,وران

گذشتھ ھفتھ  دو در اگر. بزنید واكسن توانید می ،   است  نكرده تغییر  شما دوز گذشتھ ھفتھ دو در  و است ثابت   " وران"   داروی با شما درمان اگر  
آزمایش آخرین , است  کرده تغییر دوزشما  

بازگردید  واکسن زدن برای  توانید می جدید .     PK آزمایش انجام از پس  , صورت این غیر در ،   باشد ۳, ۰ زیر باید  PK (INR) 
مانند  خون کننده رقیق داروھای سایر  

نیستند مھم واکسیناسیون زمان در .   , Innohep یا Trombyl ,Eliquis ، Xarelto ، Pradaxa ، Lixiana 
 

شما   سفر  جبران حق  
مجبور مالی دالیل بھ کس ھیچ  کھ است دلیل این  بھ امر این. دارید ۱۹ کووید علیھ واکسیناسیون زمان در  را خود برگشت و رفت سفر حق شما  
مربوط  اطالعات توانید می شما. شود می محسوب پزشکی سفر یک, واکسیناسیون بھ  برگشت و سفررفت.  نشود  واکسیناسیون از  خودداری بھ  

کنید دریافت زیر سایت طریق از  را پزشکی سفر بھ . 
1177.se/blekinge   

 
کند  محافظت دیگران  و  شما  از تواند می  واکسیناسیون  
عفونت  شیوع کاھش بھ ھمچنین  واکسیناسیون. میباشد ۱۹ کووید  با مقابل در شدید  شدن بیمار از جلوگیری  برای راه موثرترین واکسیناسیون  

برگردیم  تر وعادی روزمره زندگی بھ توانیم  می نھایت  در و ،   میکند کمک  
 

بگذارید  جریان  در  زیر سایت طریق  از را خود  
 1177.se/Blekinge 

باشد  می ۱۹ کووید  مورد در شده بررسی اطالعات  شامل زیر سایت وب  
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