
هم اکنون می توانید
برای تزریق تکمیلی (ُدز سوم)
واکسن کُوید-۱۹ اقدام کنید

شما که ۸۰ ساله و یا مسن تر هستید، و نوبت اول و دوم واکسن کُوید-۱۹ را دریافت کرده اید، می توانید برای 
تزریق ُدز سوم این واکسن به صورت تکمیلی اقدام کنید. تزریِق تکمیلیِ واکسن همچنان مانند ُدز اّول و دّوم 

این واکسن، به صورت داوطلبانه صورت می گیرد. زودترین موعدی که میتوانید با ُدز سّوم واکسینه شود ۶ ماه 
پس از تزریق ُدز دّوم است. اگر از زماِن تزریِق واکسن ُدز دّوم ۶ ماه کامل طّی نشده است، برای گرفنت وقت 
صبر کنید تا این مّدت سپری شود. واکسیناسیوِن کُوید-۱۹ رایگان است و در درمانگاِه نزدیکِ مّحل زندگی 

شما انجام می پذیرد. شما می توانید برای رزرو وقت یا مستقیماً اقدام کنید و یا از وابستگان خود و یا 
«خدمات کمونی در منزل» (Hemtjänst) کمک بخواهید.

همزمان با تزریق تکمیلی واکسن کُوید-۱۹ (ُدز سّوم) میتوانید واکسِن فصلیِ آنفلونزا را نیز دریافت کنید. 
واکسن فصلی آنفلونزا نیز به صورت رایگان ارائه می شود.

از این طریق می توانید برای دریافت واکسن اقدام کنیِد
از ۲ طریق میتوانید جهت دریافت واکسِن کُوید-۱۹ وقت رزرو کنید:

1177.se/blekinge ۱. گزینه ی اّول: از طریق مراجعه به تارنمای
• “Boka vaccination mot covid-19 i 1177 و سپس صفحه ی.se/blekinge به تارنمای

”Region Blekinge وارد شوید
گروه سنّی ای را که به آن تعّلق دارید انتخاب کنید وطبق دستورالعمل عمل کنید•

۲. گزینه ی دّوم: با مرکز اطاّلعات ما تماس بگیرید تا برای شما وقت رزرو شود
شماره تلفن تماس: ۰۴۵۵۷۳۱۰۹۱•

برای رزرو موعِد تزریِق واکسن، نیازی به احراِز ُهویت از طریِق شناسه ی الکترونیکی نیست.



قابِل توّجه شما که خدماِت درمانی در منزل دریافت می کنید
اگر شما در حال حاضر خدماِت درمانی در منزل با کمکِ پرستار دارید، از طرف ایشان در ارتباط با تزریق 

واکسن با شما تماس گرفته خواهد شد.

نکاِت حائز اهمیّت در ارتباط با تزریق واکسن که قبل از واکسیناسیون بایست 
به آنها توّجه کنید

مدرکِ شناسائی خود را هنگام مراجعه به مرکِز درمانی برای دریافت واکسن به همراه داشته •
باشید.

اگر سرما خوردید، به مراکز درمانی مراجعه نکنید. در صورت ظهور عالئمِ سرماخوردگی، هر چند •
خفیف، بایست قرار مالقات جدیدی گذاشته شود و وقت جدیدی بگیرید.

در ُموعد و زماِن مشخص شده برای دریافت واکسن در محل حاضر شوید و نه زودتر، تا شما و •
دیگران مجبور نباشید برای نوبت خود منتظر بمانید. در زماِن مراجعه فاصله گذاری اجتماعی را 

حفظ کنید.
آیا از داروی رقیق کننده ی خون استفاده می کنید؟ زمانی که وقت رزرو میکنید، داروهای خود را که •

بطور مداوم مصرف می کنید اعالم کنید.
لباسی به تن داشته باشید که دسترسی به قسمت باال و فوقانی بازوی شما برای تزریق واکسن را •

به راحتی میسر سازد.

اطاّلعات خود را از طریقِ تارنمای se/blekinge.1177 به روز نگه دارید
اطالعات موثق و مستند در ارتباط با واکسن کُوید-۱۹ در تارنمایِ مرکز اطالع رسانی خدمات درمانی استان 

بلکینگه، se/blekinge.1177، قابل دسترسی ست.

واکسیناسیون، شما و دیگران را در مقابل بیماری ایمن خواهد کرد
واکسینه شدن موثرترین راه برای جلوگیری از ابتالء سخت به بیماری کُوید-۱۹ است. واکسیناسیون، همچنین 

از شیوع ویروس این بیماری در جامعه جلوگیری می کند.

ّحق دریافِت َغرامِت سفر
شما برای رفت و بازگشِت خود به محِل تزریق واکسن حق دریافت غرامت سفر دارید. عّلت پرداخت این کمک 

هزینه، جلوگیری از ِامتناع افراد برای واکسینه شدن بخاطر وجود موانع اقتصادی ست. بدین سبب، هزینه 
رفت به محِل واکسیناسیون و بازگشت، «ایاب و ذهاب ویژه ی بیماری» (sjukresor) محسوب میشود. 

اطالعات بیشتر در این زمینه را در تارنمای se/blekinge.1177 خواهید یافت.


