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لقاح كوفيد 19-في فاسترا يوتاالند
جرى توزيع لقاح السكان في فاسترا يوتاالند إلى أربع مراحل .إن مدى توفُّر اللقاح هو الذي يقرر مدى سرعة
إعطاء اللقاح ضد كوفيد .19-توجد أحدث لمعلومات عن اللقاح في الموقع  1177.seوفي موقع مستوصفك.
كل اللقاحات ضد كوفيد 19-م ّجانية .ولن تطلب منك جهات الرعاية الطبية أن تدفع شيئاً أو أن تذكر رقم حسابك
أو الرمز عند اللقاح.
لقاح المجموعات التي تحظى بأولوية
ّ
السن واألضعف والمصابون بأمراض معينة هم الذين يتلقون اللقاح أوالً .فإن كنت تنتمي إلى إحدى هذه
ًّ
كبار
المجموعات فسوف تتلقى اللقاح في المستوصف الذي تنتمي إليه أو في العيادة المختصة التي تنتمي إليها.
كما أن فئات معينة من كادر الرعاية الطبية الذين يتواصلون مع المرضى عن قُرب قد يحتاجون ألخذ اللقاح في
مرحلة مبكرة.
طريقة االتصال بك قد تختلف بحسب المستوصف أو العيادة التي تنتمي إليها .تتوفر المعلومات في الموقع
 1177.seوفي موقع مستوصفك.
لقاح عموم الناس
سوف يُعرض لقاح كوفيد 19-على الجميع .ويبدأ إعطاء اللقاح للعموم بعد أن يتم تلقيح المجموعات التي تحظى
بأولوية .األكبر سناً يتلقون اللقاح أوالً.
عندما يحين موعد لقاح عموم الناس سوف تتوفر معلومات عما يلزم المرء أن يفعله لكي يتواصل بنفسه ويحجز
موعداً ألخذ اللقاح .إن لم تكن تعرف اللغة السويدية فقد تحتاج إلى مساعدة من شخص يعرف اللغة السويدية لكي
تحجز موعداً على نحو إلكتروني ألخذ اللقاح .كما يمكنك أيضاً أن تتصل هاتفياً بالعيادة التي تعطي اللقاح.
سيجري التلقيح في المستوصفات والمستشفيات ولدى بعض الجهات الخاصة التي تعطي اللقاح .ويمكنك أن تختار
المكان الذي ستأخذ فيه اللقاح .كما يمكنك أن تأخذ اللقاح في إقليم آخر.
سوف تتوفر أحدث المعلومات هنا في الموقع  1177.seوفي موقع مستوصفك.
ال يمكن اختيار اللقاح
يتوفر لدى إقليم فاسترا يوتاالند نفس اللقاح المعتمد كما في بقية األقاليم في السويد .وال يمكنك أن تختار ما هو
اللقاح الذي ستأخذه.
تتطلب معظم اللقاحات جرعتين تفصل بينهما بضعة أسابيع لكي تحصل على حماية جيدة.
خدمة الهاتف مع وجود مترجم
يوجد لدى إقليم فاسترا يوتاالند خدمة الهاتف التي تعطي معلومات عن اللقاح .وهي نفس المعلومات المتوفرة في
الموقع  .1177.seوتتوفر الخدمة باللغة العربية والفارسية والصومالية.
ولكن ال تتوفر خدمة المساعدة على حجز المواعيد أو اإلجابة على األسئلة الطبية.
رقم الهاتف .010 – 473 94 30 :أوقات الدوام16:00 – 7:00 :
اللغة العربية011 – 473 00 22 :
اللغة الفارسية011 – 473 00 23 :
اللغة الصومالية011 – 473 00 24 :
عبارات للترجمة:
اقرأ المزيد عن توزيع المراحل في موقع هيئة الصحة العامة.
بدأ اآلن تلقيح عموم الناس

