أحجز موعـد لتلقي اللقاح ضد كوفيد  19في فيرمالند
أنت تحتاج لحجز موعد لتلقي اللقاح .يتم التلقيح في احدى عيادات التلقيح المعدة في منطقة فيرمالند .اللقاح مجاني
يعرض اللقاح على الكل في فيرمالند .كما يعرض اللقاح أوال على من هم اشد التعرض لإلصابة الخطيرة بالمرض .اقرأ المزيد
عن متى يحين دورك لتلقي اللقاح على الرابط1177.se .

أحجـز موعـد لتلقي اللقاح1177.se .
أحجز موعد تلقيك اللقاح من خالل الموقع
أو اتصل بخدمة حجز المواعيد لتلقي لقاح كوفيد 19

يتعلق عدد المواعيد المتاحة بعدد اللقاحات المتوفرة لدينا
ال تستطيع حجز الموعد من خالل المستوصف أو االستشارات الصحية الهاتفية 1177
أحجز موعد تلقيك اللقاح من خالل الموقع
أدخل الى الموقع 1177
ثم ابحث عن

1177.se

Logga in
Regional vaccinationsenhet Covid-19

وحدة التلقيح ضد كوفيد  19في المقاطعة

بعد ان تحجز موعدك تستطيع التوجه
الى احدى عيادات التلقيح المعدة في
االماكن المذكورة ادناه لتلقي اللقاح.
Arvika
Charlottenberg
Filipstad
Hagfors
Karlstad
Kristinehamn
Likenäs
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng

تحتاج الى التعريف االلكتروني كي تتمكن من الدخول الى هذا الموقع ،ذلك عن طريق الهوية المصرفية االلكترونية
أو

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank ID

Freja eID Plus

أحجز موعدك على الهاتف 010-8318070
تستطيع االتصال لحجز موعدك إذا لم تتوفر لديك اية وسيلة تعريف الكترونية .اتصل عندها على خدمة حجز مواعيد اللقاح ضد
كوفيد -91في مقاطعة فيرمالند على رقم الهاتف010-8318070 :
أسئلة ما قبل اللقاح:
إذا اجبت بنعم على أي من هذه االسئلة عليك عندها االتصال بخدمة حجز المواعيد لحجز موعد لتلقي اللقاح على رقم الهاتف
010-8318010
هل احتجت يوما الى رعاية طبية على أثر تلقيك اللقاح؟ -هل احتجت يوما الى رعاية طبية لتعرضك لرد فعل تحسسي؟
هل انت سهل النزف من جراء مرض ما او ادوية (مميعة للدم؟ )
امتنع عن أخذ أي جرعة لقاح اخر لمدة أسبوع قبل وبعد لقاحك ضد كوفيد19 -
امتنعي عن التلقيح اذا كنت حامل!

قبل زيارتك لعيادة التلقيح
 -إمأل

واجلبه معك الى العيادة .تجد االقرار الصحي بلغات مختلفة على موقع

Hälsodeklarationen

Folkhälsomyndighet

االقرار الصحي

 اجلب معك بطاقة الهوية اوراقك الثبوتية ارتدي كم قصير لتسهيل عملية التلقيح حيث ان اللقاح يتم في العضد (الجزء االعلى من الذراع) أجل موعدك واحجز مجددا إذا كنت تعاني من الزكام تعال الى موعدك دون االبكار لتجنب الوقوف الطويل في الدور واالزدحام على المرافقين او المقربين اللذين لن يخضعوا للتلقيح االنتظار خارج اماكن التلقيح باستثناء من يحتاج لدعم خاص تحصل على موعد تلقيك الجرعة الثانية من اللقاح لدى حصولك على الجرعة االولىأستمر على االلتزام واتباع نصائح هيئة الصحة العامة حتى بعد تلقيك اللقاح وذلك لتجنب انتشار العدوىللمزيد من المعلومات عن كوفيد –  19بلغات مختلفة
1177.se/otherlanguages

أذا كنت تحتاج للمزيد من المعلومات حول كوفيد –  19بلغتك ،تستطيع ان تدخل الى الموقع
تتصل على رقم الهاتف 08–12368000

 1177اللغات االخرى

إذا كنت مريضا ،اتصل على 1177
كيفية حجز موعد على الموقع االلكتروني:
أكتب  1177.seفي متصفح الشبكة ثم اضغط على  -Logga inفي اعلى يمين الموقع االلكتروني

 -اختر طريقة الدخول .تستطيع الدخول بواسطة

Bank ID, Mobilt Bank ID, eller Freja eID plus.

الهوية االلكترونية المصرفية الثابتة او المحمولة أو الهوية االلكترونية
فريا المعززة

 ثم اتبع التعليمات المتعلقة بوسيلة الدخول المختارة -تحت المربع الذي يحمل مسمى

ر
االلكتونية
خدماتنا
Våra e-tjänster

 -من ثم اضغط

Fortsätt

أكمل

اضغط على

Boka tid för vaccination mot covid-19
أحجز موعد للتلقيح ضد كوفيد 19 -

على الموجود في أسفل يمين الصفحة وأجب على االسئلة المطروحة باللغة السويدية

اضغط على Boka tid تظهر الئحة بعيادات التلقيح .اختر العيادة التي ترغب بتلقي اللقاح فيها اختر اليوم والساعة في التقويم ومن ثم اتبع التعليمات .احرص على اتمام مراحل الحجز بأكملها .بعد اتمامك اجراءات الحجز تجد موعدك في سلة الرسائل الوافدة على الصفحة الرئيسية من الموقع
أن اسئلة االقرار الصحي متوفرة بلغتك على الرابط الخاص بموقع Folkhälsomyndighet
)https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsodeklaration-vuxna--vaccination-mot-covid-19/(.

