٢٠٢١-١٠-٠٧
في حال كنت من الفئة المعرضة للخطر وقد حصلت بالفعل على جرعة أو جرعتين من لقاح كوفيد ،١٩-فإنه يمكنك
تخطي هذه الرسالة.

لقاح كوفيد – ١٩-معلومات لمن مولود بين عامي  ٢٠٠٦و ٢٠٠٩وإلى أولياء
األمور.
بداية من األسبوع  ٤١سوف يُعرض على األطفال بين سن  ١٢و ١٥عاما ً لقاح كوفيد ١٩-في المدارس بشكل
تدريجي .يُعطى اللقاح منذ بلوغك سن  ١٢عاماً .إن اللقاح هو اختياري ومجاني.
إن كوفيد ١٩-هو مرض معدي للغاية .يمكنك من خالل صحيفة الحقائق الصادرة من وكالة الصحة العامة السويدية
المرفقة مع هذه الرسالة قراءة المزيد عن لقاح كوفيد.١٩-

يُقدم اللقاح في المدرسة
سيتم تقديم لقاح كوفيد ١٩-في مدرستك .ستقوم المدرسة باإلعالم عن وقت التلقيح وفي أي مكان في المدرسة سوف
يتم ذلك.
إن اللقاح عبارة عن جرعتين مع فاصل بينهما ببضعة أسابيع .من المهم أخذ الجرعتين للحصول على حماية كافية.

استمارة الموافقة والتقرير الصحي
يتوجب على وليا أمرك بصفتك بين سن  ١٢و١٥عاما ً أن يؤكدا قبولهما على أن يتم تلقيحك ضد كوفيد .١٩-يمكنهما
القيام بذلك من خالل اإلمضاء على ما يُسمى استمارة الموافقة .من المهم جلب هذه االستمارة معك عند موعد أخذ
اللقاح .تشمل هذه الموافقة كال الجرعتين.
يتوجب عليك قبل أخذ اللقاح اإلجابة على بضعة أسئلة متعلقة بصحتك ،ما يُسمى التقرير الصحي .يعتبر ذلك مهما ً
من أجل معرفة ما إن كان هناك شيء يمنع حصولك على اللقاح ،قد يتعلق األمر على سبيل المثال ،بالحساسية
المفرطة تجاه مادة ما موجودة في اللقاح.

من المهم معرفة ما يلي في حال كنت تعاني من حساسية مفرطة
قد يحتاج من أصيب بردة فعل حساسية مفرطة واستوجبت الرعاية الصحية أن يتم تلقيحه في المستوصف أو في
المستشفى .يقوم موظف الرعاية الصحية المسؤول على التلقيح بتقييم هذا األمر ،وذلك قبل أن يتم التلقيح.

Telefon: 035-13 48 00

Webb: regionhalland.se

E-post: regionen@regionhalland.se

ما هو مهم أن تفكر به قبل اللقاح
•
•
•

اجلب معك االستمارة الموقعة الخاصة بالموافقة والتقرير الصحي ،يجب أن يتم اإلمضاء عليها من قبل
كال وليا األمر.
ً
ستحصل على اللقاح في العضد .قم لطفا بارتداء سترة ذي أكمام قصيرة بحيث يصبح من السهل إعطاء
اإلبرة.
في حال كنت تتساءل عن شيء ما متعلق باللقاح أو كيفية التلقيح ،فيمكنك التكلم مع ممرضة المدرسة أو
طرح أسئلتك على األشخاص الذين يقدمون اللقاح.

استمر باتباع النصائح
حتى لو كنت ملقحاً ،فأنه ال يزال هناك خطرا ً ضئيالً لإلصابة ب كوفيد .١٩-ربما تصاب أنت بمرض خفيف لكنك
قد تعدي اآلخرين والذين قد يصبحون مريضين بصورة حرجة .ال يُعرف لحد اآلن مدى هذه الحماية التي يقدمها
اللقاح.

ولذلك يجب عليك أن تضع في اعتبارك بصفتك ملقحا ً ما يلي:
•

قم بحجز موعد من أجل الفحص أو اطلب مساعدة أحد في حجز موعد في حال كنت لديك أية أعراض
كوفيد.١٩-

•

ابق في المنزل في حال كانت لديك أية أعراض.

•

نظف اليدين في معظم األوقات بحيث ال يمكن من خالل ذلك أن تنتشر العدوى بسهولة.

توجد هنا معلومات شاملة حول اللقاح ضد كوفيد ١٩-لألطفال بين سن  ١٢و ١٥عاما
توجد هنا استمارات الموافقة يمكن استخدامها عند الحاجة على سبيل المثال ،في حال كان هناك أكثر من طفل بين
سن  ١٢و ١٥عاما ً في المنزل.
1177.se/Halland/vaccination-12-15-halland

معلومات بلغات أخرى
1177.se/Halland/vaccination-12-15-halland

