دری ()DARI

واکسن علیه بیماری کووید  )Covid-19( ۱۹مربوط به افراد  ۱۲تا  ۱۵سال در والیت "ورم الند" ()Värmland
شما که  ۱۲تا  ۱۵سال سن دارید خود را علیه بیماری کووید  ۱۹در والیت "ورمالند" ( )Värmlandاز شروع ماه "نوامبر"
( )Novemberواکسن کرده می توانید .برای معلومات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید:
 .http://www.1177.se/otherlanguagesوزارت صحت عامه ( )Folkhälsomyndighetenتوصیه می کند که جوانان
از  ۱۲تا  ۱۵سال واکسن شوند .برای دریافت واکسن طفل باید  ۱۲سال را پر کرده باشد .اطفال که  ۱۲سال کامل سن ندارند ،در
تاریخ دیگری واکسن خواهند شد.
واکسن علیه بیماری کووید  ۱۹داوطلبانه و رایگان (مجانی) می باشد.

اطالعات از طرف مکتب
مکتب زمان و مکان ارائه واکسن علیه کووید  ۱۹را مشخص خواهد کرد .شما که در مکتب ابتدایی ( )grundskolanدرس
نمیخوانید ،به نمبر سفارش وقت مالقات ( )010 – 831 80 70( ۰۱۰ – ۸۳۱ ۸۰ ۷۰ :)tidsbokningenزنگ بزنید و وقت
مالقات دریافت کنید.

فرم رضایت نامه ( )samtyckesblankettو فرم شرح صحت ()hälsodeklaration
فرم رضایت نامه و فرم شرح صحت را در پاکت نامه قرار دهید و به نرس مکتب هر چه زودتر روان کنید .لینک اینترنتی فرم
رضایت نامه )länk till samtyckesblankett( :و لینک اینترنتی فرم شرح صحت .)länk till hälsodeklaration( :اطفال
زیر سن  ۱۲از همین حاال می توانند فرم رضایت نامه و فرم شرح صحت را تحویل دهند.
نرس مکتب پاکت نامه را باز خواهد کرد که مطمئن شود که فرم درست پر شده است طوری که کار واکسن بتواند به درستی
انجام شود .کارکنان دیگر به این گونه اطالعات دسترسی نخواهند داشت .هیچ گونه اطالعاتی بعد از ارائه شدن واکسن در مکتب
ذخیره نخواهد شد.

فرم رضایت نامه ()samtyckesblankett
رضایت هر دو سرپرست برای این که طفل بتواند واکسن را دریافت کند ،الزم است.
اما در بعضی موارد اطفال خودشان در مورد دریافت واکسن تصمیم گرفته می توانند .در چنین موارد مسئول ارائ ٔه واکسن یک
ارزیابی فردی انجام می دهد که آیا طفل به حد الزم رشد و بلوغ رسیده است که بتواند در مورد دریافت واکسن خودش رضایت
دهد .ارزیابی حد رشد و بلوغ طفل در مرحله اول شامل اطفال از  ۱۵سال به باال می شود.

فرم شرح صحت ()hälsodeklaration
فرم شرح صحت را هر چه زودتر خانه پری کنید و تحویل دهید .افرادی که به یک یا چند سوال در فرم شرح صحت جواب بله
( )jaداده اند باید به نمبر والیت "ورم الند" برای سفارش وقت مالقات (010 – ( ۰۱۰ – ۸۳۱ ۸۰ ۷۰ :)tidsbokningen
 )831 80 70زنگ بزنید که یک ارزیابی پزشکی ( )medicinsk bedömningقبل از ارائ ٔه واکسن ،انجام شود .اگر ضمن
صحبت و گرفتن وقت با مسئول این نمبر ،مسئول این ارزیابی را کند که طفل شما می تواند واکسن شود ،این را در فرم شرح
صحت ( )hälsodeklarationنوشته کنید و تحویل دهید.

واکسن برای والدین
اگر شما به عنوان والدین طفل واکسن نشده اید ،امکان دریافت واکسن برای شما همچنین وجود دارد ،هر چند بعد از خالص شدن
اوقات درسی مکتب .اطالعات مربوط به زمان و مکان ارائه واکسن از طریق صفحه  ۱۱۷۷از طریق این لینک اینترنتی برای
مراجعه بدون وقت مالقات ،اعالم خواهد شد.)länk till drop-in via 1177.se( :
اگر شما به عنوان فرد بزرگسال می خواهید طفل را برای دریافت واکسن همراهی کنید ،این را به اطالع مکتب برسانید که
مسئولین مکتب در جریان باشند.

