برای دريافت واکسن بيماری کوويد  ١٩در "ورمﻼند" وقت مﻼقات بگيريد
شما برای دريافت واکسن بايد وقت مﻼقات بگيريد .واکسن در يکی از کلينيک های ارائه کنند ٔه واکسن وﻻيت "ورمﻼند"
) (Region Värmlands vaccinationsmottagningarارائه می شود و مجانی است.
واکسن به کل افراد ارائه می شود .افرادی که در معرض خطر و ريسک بيمار شدن جدی می باشند ،اول از همه واکسن خواهند
شد .اطﻼعات بيشتر در اين مورد که در چه زمانی نوبت شما می شود را از طريق صفحه  (www.1177.se) ١١٧٧مطالعه
کنيد.

برای دريافت واکسن وقت مﻼقات بگيريد
شما از طريق صفحه اينترنتی  (www.1177.se) ١١٧٧برای دريافت
واکسن ،وقت مﻼقات گرفته می توانيد يا اينکه با تماس تلفنی برای گرفتن وقت
واکسن ) (tidsbokningen för vaccination mot Covid-19از طريق
تلفن تماس بگيريد.
تعداد وقت برای ارائهٔ واکسن بستگی به تعداد واکسن هايی می باشد که در
اختيار ما است.
شما از طريق مرکز صحی خود و يا خط راهنمايی صحی  ١١٧٧وقت برای
واکسن گرفته نمی توانيد.
از طريق صفحه  (www.1177.se) ١١٧٧وقت مﻼقات بگيريد
وارد صفحهٔ  ١١٧٧شويد و واحد وﻻيتی ارائه کنند ٔه واکسن را ) Regional
 (vaccinationsenhet covid-19پيدا کنيد .برای ورود به  ١١٧٧نياز به
سيستم شناسايی الکترونيکی ) (e-legitimationداريد ،به طور مثال "بانک
"فريا اِ.ای.دی .پﻼس" ).(Freja eID Plus
ای.دی" ) (BankIDو يا ِ

شما در اين کلينيک ها ،بعد از وقت
مﻼقات گرفتن ،واکسن شده می توانيد.
کلينيک های ارائه کنند ٔه واکسن در اين شهرها
وجود دارد:


"آرويکا" )(Arvika



"شارلوتن برگ" )(Charlottenberg



"فيليپس ستاد" )(Filipstad



"هاگ فورش" )(Hagfors



"کارل ستاد" )(Karlstad



"کريستينه هامن" )(Kristinehamn



"ليکه نِس" )(Likenäs



"سونّه" )(Sunne



"سِفله" )(Säffle



"تورسبی" )(Torsby



"اُريِرن" )(Årjärn

از طريق نمبر ٠١٠ – ٨٣١ ٨٠ ٧٠ :وقت مﻼقات بگيريد
اگر به سيستم شناسايی الکترونيکی دسترسی نداريد از طريق تلفن وقت گرفته می توانيد .به واحد وﻻيت "ورمﻼند" برای وقت
مﻼقات برای واکسن زنگ بزنيد ) (Region Värmlands tidsbokning för vaccination mot covid-19و وقت مﻼقات
درخواست کنيد .نمبر تلفن.(010 – 831 80 70) ٠١٠ – ٨٣١ ٨٠ ٧٠ :
سوال های مهم قبل از واکسن شدن
اگر به يکی از اين سواﻻت جواب بله داده ايد ،بايد با واحد گرفتن وقت مﻼقات ) (tidsbokningenزنگ بزنيد و برای انجام
واکسن وقت درخواست کنيد .نمبر تلفن:(010 – 831 80 70) ٠١٠ – ٨٣١ ٨٠ ٧٠ :
 آيا تا حاﻻ اتفاق افتاده است که بعد از دريافت واکسنی مجبور شويد به شفاخانه مراجعه کنيد و مورد درمان قرار بگيريد؟
 آيا تا حاﻻ اتفاق افتاده است که بعد از عکسالعمل حساسيتی مجبور شويد به شفاخانه مراجعه کنيد و مورد درمان قرار
بگيريد؟
 آيا به دليل بيماری يا استفاده از دارويی به راحتی خونريزی می کنيد؟
به خاطر داشته باشيد که واکسن ديگری را يک هفته قبل از و يک هفته بعد از واکسن کوويد  ١٩استفاده کرده نمی توانيد.
اگر باردار هستيد واکسن را زده نمی توانيد.
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قبل از مﻼقات به کلينيک ارائه کنند ٔه واکسن
 اظهار نامهٔ صحی ) (hälsodeklarationرا خانه پری کنيد و با خود به کلينيک بياوريد .فورم اظهار نامهٔ صحی به
لسان های مختلف در صفحهٔ اينترنتی وزارت صحت عامه ) (Folkhälsomyndighetenقابل دريافت است.
 مدرک شناسايی خود را همراه خود داشته باشيد.
 کاﻻی آستين کوتاه به تن داشته باشيد طوری که کار پيچ کاری راحت تر انجام شود.
 اگر سرما خورده ايد يا عﻼيم سرما خوردگی داريد ،وقت مﻼقات خود را تغيير دهيد.
 به وقت مﻼقات خود بيش از حد زود نرسيد که صفبندی و تجمع ايجاد نشود.
 اعضای خانواده ،فاميل و ديگر نزديکان که قرار نيست واکسن شوند ،بايد بيرون از مکان انجام واکسن باشند ،مگر
اينکه کمک به خصوصی نياز داشته باشيد.
واکسن اول ،وقت مﻼقات برای زدن واکسن دوم را همچنين دريافت خواهيد کرد.
 بعد از دريافت
ِ
بعد از دريافت واکسن بايد در ادامه طبق پيشنهادات وزارت صحت عامه پيش برويد طوری که پخش و گسترش بيماری کمتر
شود.
اطﻼعات بيشتر مربوط به بيماری کوويد  (covid-19) ١٩به لسان های مختلف
اگر در مورد بيماری کوويد  ١٩بيشتر اطﻼعات ﻻزم داريد ،به نکات زير توجه کنيد:




به صفحهٔ  ١١٧٧و لسان های ديگر ) (www.1177.se/otherlanguagesمراجعه کنيد.
به نمبر (08 – 123 680 00) ٠٨ – ١٢٣ ۶٨٠ ٠٠ :زنگ بزنيد.
اگر بيمار می باشيد به نمبر راهنمايی صحی ) ١١٧٧ (sjukvårdsrådgivningenتماس بگيريد.

وقت مﻼقات گرفتن از صفحهٔ (www.1177.se) ١١٧٧
 . ١يک صفحهٔ اينترنتی باز کنيد و در جای نوشتن آدرس صفحه اينترنتی ،آدرس ) (www.1177.seرا نوشته کنيد.
 . ٢در باﻻی صفحهٔ ) (www.1177.seسمت راست صفحه ،گزينهٔ ورود به سيستم را ) (Logga inانتخاب کنيد.
 . ٣گزينهٔ ورود به سيستم را ) (Logga inانتخاب کنيد.
 . ۴روش ورود به سيستم را انتخاب کنيد .شما از طريق سيستم شناسايی الکترونيکی ) (e-legitimationبه طور مثال "بانک
"فريا اِ.ای.دی .پﻼس" ) (Freja eID Plusوارد سيستم
ای.دی" )" ،(BankIDموبايل بانک ای.دی" ) (Mobilt BankIDو يا ِ
شده می توانيد .دستور کار سيستم شناسايی الکترونيکی خود را مطالعه کنيد.
 . ۵زير قسمت پيشنهادات وﻻيت ) (Regionen rekommenderarگزينهٔ واحد وﻻيتی ارائه کنندهٔ واکسن را ) Regional
 (vaccinationsenhet covid-19انتخاب کنيد.
 . ۶زير قسمت خدمات الکترونيکی ما ) (Våra e-tjänsterگزينهٔ وقت مﻼقات گرفتن برای دريافت واکسن ضد بيماری کوويد
 ١٩را ) (Boka tid för vaccination mot covid-19انتخاب کنيد.
 . ٧گزينهٔ ادامه ) (Fortsättرا در سمت راست پايين صفحه انتخاب کنيد و به سواﻻت جواب دهيد .اين سواﻻت به لسان سويدنی
است.
 . ٨گزينهٔ وقت مﻼقات گرفتن را ) (Boka tidانتخاب کنيد.
 . ٩برای انجام کار واکسن ،در ليست کلينيکی را که می خواهيد انتخاب کنيد.
 . ١٠روز و وقت مناسب را از مابين اوقات مختلف انتخاب کنيد و طبق توضيحات پيش برويد .با دقت وقت گرفتن را تا مرحلهٔ
آخر تکميل کنيد.
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 در صفحهٔ اول،( پيدا خواهيد کردInkorgen)  شما وقت مﻼقات خود را در قسمت نامه های جديد،بعد از انجام وقت مﻼقات
.(Startsidan)
 اين اظهار نامه به لسان های مختلف.( استHälsodeklaration) سواﻻتی که شما بايد با دقت جواب دهيد سواﻻت اظهار نامه
:( قابل دريافت استFolkhälsomyndigheten.se) در صفحهٔ وزارت صحت عامه
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsodeklaration-vuxna--vaccination-mot-covid-19/)
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