التطعيم ضد مرض كوفيد –  19للشخص الذي يتراوح عمره ما بين  15 – 12سنة
في فارمالند بإمكان الشخص الذي يتراوح عمره ما بين  12و  15سنة أن يطعم نفسه ضد مرض كوفيد –  19ابتداء من شهر نوفمبر (تشرين
الثاني) .توصي سلطة الصحة الشعبية فولك هلسومينديجهيتن التطعيم لألطفال والشبيبة ابتداء من  12سنة من العمر .يجب أن يكون الطفل قد بلغ
سن  12سنة من العمر لكي يحصل على التطعيم .بالنسبة لألشخاص الذين لم يبلغوا  12سنة من العمر فسيُعرض عليهم التطعيم في وقت الحق.
إن التطعيم ضد مرض كوفيد –  19اختياري ومجاني.

المدرسة تقدم المعلومات

ستقوم المدرسة بتقديم معلومات عن األوقات واألماكن للتطعيم ضد مرض كوفيد –  .19بالنسبة للشخص الذي ال يمارس الدراسة في مدرسة
المرحلة األساسية (جروندسكوالن) عليه االتصال هاتفيا بالرقم  010-831 80 70لحجز موعد التطعيم.

إمأل استمارة الموافقة والتصريح عن الحالة الصحية

ﻗﻢ ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻐﻠﻒ ﻣﻐﻠﻖ
لممرضة المدرسة في أسرع وقت ممكن .بالنسبة للطفل الذي لم يبلغ  12سنة من العمر يفضل أن يقوم اآلن بتقديم استمارة الموافقة والتصريح عن
الحالة الصحية.

استمارة الموافقة
يتطلب األمر الموافقة من كال حاملي حق الحضانة لكي يحصل الطفل على التطعيم.
في بعض الحاالت بإمكان الطفل أن يتخذ بنفسه القرار المتعلق بالتطعيم إذا كان الطفل وصل إلى درجة نضوج كافية بحيث يتمكن بنفسه من الموافقة
على التطعيم ،أي ما يسمى تقييم النضوج .في المقام األول يسري تقييم النضوج على األطفال الذين بلغوا  15سنة وما فوق.

التصريح عن الحالة الصحية

قم بملء استمارة التصريح عن الحالة الصحية وسلّمها في أسرع وقت ممكن .بالنسبة للشخص الذي يجيب "نعم" على أي من األسئلة في التصريح
عن الحالة الصحية فيجب أن يقوم هذا الشخص باالتصال هاتفيا بقطاع فارمالند لحجز الموعد على الهاتف رقم  010-831 80 70لكي يحصل
على تقييم طبي قبل التطعيم .إذا حصلت على موافقة البدء من االستشارات عن طريق حجز المواعيد عن إمكانية تطعيم طفلك في المدرسة ،أكتب
ذلك على التصريح عن الحالة الصحية عنجما تقوم بتسليم ذلك.

التطعيم لحاملي حق الحضانة
إذا كنت بصفتك حامل حق الحضانة غير مطعّم فستتاح لك أيضا الفرصة للتطعيم عند ذلك ولكن خارج مواعيد الدوام المدرسي .سيتم تحديث
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷوﻗﺎت واﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ l 1177.se
عليك تبليغ المدرسة إذا كنت كشخص بالغ تود أن تصاحب طفلك عند التطعيم.

