
 
 
 
 

 

     
        

  
                

                   
                   

  
 

                 
              

  
 

                 
                 

                 
 

                 
   

 
     

         
      

    
         

 
       

           
 

            

حاقللا ذخأتل لاعت ،ددت ال
 عيمجلا ةحلصمل اذهو ،19-دفولا نم
19-دفولا نم حقلتت مل كنأل ةلاسرلا هذه كتلصو

 رمعلا نم غلي صخش يأ مامأ ةحاتم دعوملا 16
ُ  نل يذلا ضرملا اذه نم اوحقلتيل اماع

 
 زجح ةنامإف .دع تف مل ناوألا نل ،دع

نيذلا لافطألا مامأاق ةصرفلا حاتسو أ وأ اماع
 دع انتاح نم دحلا هل حمس 15و 12ب مهرامعأ حوات

 

 .نآلا

تدازدعوملازجحتلجأاملهنأ عاذهو.امجلاحيقلتلانمةخألاةلحرملانمبقناننإ 
َِّ ع كدعوم زجحاو كسفن ع رمألا  ،رخأتلا مدع كلذل كلعف .فقوملا ة عص

  

 

 

حيقلتلا ع ام19.-دفولا بس ةافولا وأ ددشلا ضرملا بنجتل ةلاعف ألا ةقطلا وه حيقلتلا

 

اهيف سرامن ةعبط أ ةاح إ ةدوعلل انلس تقولا سفن  وهو ،ىودعلا نم كئاحأ ةامح ع
.تاراملا وأ ةقسوملا تالفحلا ع ددلا وأ رفسلا وأةبك تاعومجم  ءاقتلالا ؛بحن ام

  ع مه نم لجأل ل ،بسحف تنأ كلجأ نم سل ،ادعوم زجحاف اذل .عيمجلل اجم حيقلتلا نإ
 .كنمة قم

 حيقلتلا دعوم زجح ةفك
 :19-دفولا نم حيقلتلا دعوم زجح كنكم

 .ةلومحملا ةفملا ة هلا ةناعتسالا كلوخد لجس طش ال حيقلتلا دعوم زجح

 

  

 تق ط 
 se/blekinge/bokavaccin.1177ع دعوملا زجحا.1

 1177 عقوم لخدا.se/blekinge/bokavaccin 

 تاملعتلا عبتاو اهيلإ تت لا ةعومجملا خا. 

 .دعوم زجحل كفصوتسم لصتا.2

. se/Blekinge.1177ع تافصوتسملا عيمج ةصاخلا لصاوتلا تاناب ع روثعلا كنكم

.1177.se/Blekinge 



 
 
 
 

 

  
                 

           
 

    
                   

        
                    

       
                 

           
                 
                   

     
                    

               
              

 
 

     
           

 

اقحال ىرخأ ةرم ةلواحملا ف دعوم زجح كتلواحم تقو دعاوم دجوت مل نإ 
ُْ .مقتلا سفن لمعتس هنألٍدجم غ فصوتسملا لاصتالاف تننإلا ع

 

 
19-دفولا نع ةمهم تامولعم
كرمأالو كقفار نو .اماع 16-17كنس نا نإ كرمأ الو اهأعلا ةقفاوملا ةرامتسا بحطصا.3

 

 

دعاوم دجوت مل نو .ُ

 انكمم لازي الف كرمأ الو قفاوي مل نإ.4
ُ  و .كسفنب

  
 .ةقفاوملا ةرامتسال ةجاح الف حيقلتلا ةعجارم تقو

كحقلت رارق ذاختا عارداقاجضان كراتعا دع كحقلت
 

 .حيقلت ةعجارم لالخ ميقتلا ىرج
 كنس نا نو .حيقلتلا تقو لوعفملا ةراس ةه ةقاط كعم بحطصا.5

.كتقفارم كرمأ و ع بجف لوعفملا ةراس ةه ةقاط كدل 
ُُ لت دنع ةناثلا ةعرجلل ددج دعوم كل ددحسو .

 
نكت ملو اماع 17-16

 .وألا ةعرجلاتعرج ع حاقللا ع
  

ُ عت نأ لضفو .كحقلت دعوم زجح دنع  
 

  

 صلا رارقإلا ص رارقإ ةئبعت كلع
 .اماع

ةداعإ كلعف درب ةلزن ضارعأااصم تنكنإ .درب ةلبااصم تنكنإ حيقلتلا دعوم إ

نإ كرمأ و عم   
 16-17 كنس نا

ِتأت ال.8

ُ  .9
 ح ه مالالا بجاولا وه اذه ن

 كنقح حق
 .ةففخ ضارعألاتنا نإأ ام.دعوملا زجح

َُ ِّ
 

ُ لملا ع تلا سالملا ءادترا لضف

 

 .كدضع

 املع ةعجارم تامولعم
 se/Blekinge.1177 ع تادجتسملل اعاتم قبا

.19-دفولا حاقل نع se/Blekinge.1177 عقوملا مدق

.6 

.7 




