
.Blekinge في ١٩- كوفید ضد اللقاح أخذ یتم ھكذا
أمّسًّّّ في ھم الذین األشخاص العامة. الصحة ألولویاتھیئة تبعا مراحل عدة على یتم Blekinge في كوفید-١٩ ضد اللقاح

األولویة في أخذ اللقاح. الحاجة إلى الحمایةمن التعرض إلى األمراض الخطیرة لھم
اللقاح. أخذ وكیفیة سرعة على یؤثر الذي ھو توفراللقاح .2021 صیف إلى وسیستمر فیھ البدء تم Blekinge في اللقاح

تتغیر. أن ممكن Blekinge إقلیم في اللقاح ألخذ الخطةالزمنیة أن یعني مما
اللقاح. ألخذ موعد تحجز أن بإمكانك وكیف متى Blekinge إقلیم سیعلمك اللقاح ألخذ تدعى أن في دورك یحین عندما

ّّ
ّّّّّ

ّخطة اللقاح األولیة

-شباط األول كانون ،١ الفترة
١ فترة في اللقاح تعطى التالیة الفئات أفراد

إذا كنت تقیم في سكن مخصص لكبار السن. ●
إذا كان لدیك خدمة منزلیة حسب قانون الخدمات اإلجتماعیة. ●

منزلیة. إذا كنت شخص بالغ وتقیم في نفس السكن مع شخص لدیھ خدمة ●
خدمة منزلیة. إذا كنت تعمل في سكن مخصص لكبار السن أو ألشخاص لدیھم ●

لك األولویة إذا كنت موظف في القطاع الصحي. ●ّ

آذار في تبدأ ،٢ الفترة
٢ فترة في اللقاح تعطى التالیة الفئات أفراد

فيّ حق لدیك أو (LSS) الخاصة اإلحتیاجات لذوي والخدمات الدعم قانون حسب إجراءات لدیك و بالغ كنت إذا ●
المساكن المخصصة أو في المستوصف. مساعد حسب قانونالتأمینات اإلجتماعیة. اللقاح یعطى في

المستوصف. في یعطى اللقاح أكبر. أو ٦٥ كنت إذا ●
زراعة أعضاء أول غسیل كلى، أو إذا كنت تقیم مع إذا كان لدیك حالة طبیة خاصة. مثال إذا تعرضت لعملیة ●

المستوصف. في أو Blekinge مشفى في المعدیة األمراض عیادة في اللقاح یعطى ھذھالحاالت. لدیھ شخص
على مقربة من األشخاص المحتاجین إلى الرعایة إذا كنت تعمل في قطاع الرعایة أو القطاع الصحي وتعمل ●

والعنایة الطبیة. اللقاحیعطى في مكان العمل.

ً ّ

نیسانفيتبدأ،٣الفترة
٣فترةفياللقاحتعطىالتالیةالفئاتأفراد

سنة٦٤-٦٠بینكنتإذا●
سبیلعلى.١٩بكوفید-الخطرةلإلصابةعرضةأكثرتجعلكحالةأومرضولدیكأكبرأوسنة١٨كنتإذا●

ھیئة الصحة العامة لدیھا معلومات في اللغة السویدیةالمثال أمراض القلب والشرایین المزمنة أو متالزمة داون.
حول األمراض والحاالت المشمولة.

إحتمالیةھناك١٩كوفید-عدوىإنتشارمنللحدالنصائحإتباعفيصعوبةلدیكاألسبابمنمنلسببكانإذا●
أن تعطى اللقاح في قسم مالئم آخر.

أیّارنیسان-فيتبدأ،٤الفترة

٤فترةفياللقاحتعطىالتالیةالفئاتأفراد



.Blekingeفي١٩-كوفیدضداللقاحأخذیتمھكذا
أمّسفيھمالذیناألشخاصالعامة.الصّحةألولویّاتھیئةتبعاًمراحلعّدةعلىیتمBlekingeفي١٩كوفید-ضداللقاح

األولویّة في أخذ اللقاح.الحاجة إلى الحمایةمن التعّرض إلى األمراض الخطیرة لھم
اللقاح.أخذوكیفیّةسرعةعلىیؤثّرالذيھوتوفّراللقاح.2021صیفإلىوسیستمّرفیھالبدءتّمBlekingeفياللقاح

تتغیر.أنممكنBlekingeإقلیمفياللقاحألخذالخطةالزمنیةأنیعنيمما
اللقاح.ألخذموعدتحجزأنبإمكانكوكیفمتىBlekingeإقلیمسیعلمكاللقاحألخذتدعىأنفيدوركیحینعندما

خطّة اللقاح األولیة

-شباطاألولكانون،١الفترة
١فترةفياللقاحتعطىالتالیةالفئاتأفراد
إذا كنت تقیم في سكن مخصص لكبار السن.●
إذا كان لدیك خدمة منزلیة حسب قانون الخدمات اإلجتماعیة.●
منزلیة.إذا كنت شخص بالغ وتقیم في نفس السكن مع شخص لدیھ خدمة●
خدمة منزلیة.إذا كنت تعمل في سكن مخصص لكبار السن أو ألشخاص لدیھم●
لك األولویّة إذا كنت موظف في القطاع الصحي.●

آذارفيتبدأ،٢الفترة
٢فترةفياللقاحتعطىالتالیةالفئاتأفراد
فيحقلدیكأو)LSS(الخاّصةاإلحتیاجاتلذويوالخدماتالدعمقانونحسبإجراءاتلدیكوبالغكنتإذا●

المساكن المخصصة أو في المستوصف.مساعد حسب قانونالتأمینات اإلجتماعیة. اللقاح یعطى في
المستوصف.فيیعطىاللقاحأكبر.أو٦٥كنتإذا●
زراعة أعضاء أول غسیل كلى، أو إذا كنت تقیم معإذا كان لدیك حالة طبیّة خاصة. مثالً إذا تعرضت لعملیة●

المستوصف.فيأوBlekingeمشفىفيالمعدیةاألمراضعیادةفياللقاحیعطىھذھالحاالت.لدیھشخص
على مقربة من األشخاص المحتاجین إلى الرعایةإذا كنت تعمل في قطاع الرعایة أو القطاع الصحي وتعمل●

والعنایة الطبیة. اللقاحیعطى في مكان العمل.

نیسان في تبدأ ،٣ الفترة
٣ فترة في اللقاح تعطى التالیة الفئات أفراد

سنة ٦٠-٦٤ بین كنت إذا ●
سبیل على بكوفید-١٩. الخطرة لإلصابة عرضة أكثر تجعلك حالة أو مرض ولدیك أكبر أو سنة ١٨ كنت إذا ●

ھیئة الصحة العامة لدیھا معلومات في اللغة السویدیة المثال أمراض القلب والشرایین المزمنة أو متالزمة داون.
حول األمراض والحاالت المشمولة.

إحتمالیة ھناك كوفید-١٩ عدوى إنتشار من للحد النصائح إتباع في صعوبة لدیك األسباب من من لسبب كان إذا ●
أن تعطى اللقاح في قسم مالئم آخر.

أیار نیسان- في تبدأ ،٤ الفترة

٤ فترة في اللقاح تعطى التالیة الفئات أفراد

ّ

لإلصابة. عرضة األكثر الفئات إلى ینتمون ال والذین ١٨-٥٩ بین أعمارھم تتراوح الذین الباقین األشخاص ●
یعطى اللقاح في المستوصف.
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