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واکسیناسیون علیه کووید 19-در وسترایوتالند
واکسیناسیون سکنه وسترایوتالند به چهار فاز مختلف تقسیم شده است .دسترسی به واکسن شتاب ارائه واکسیناسیون علیه کووید19-
را تعیین می کند .تازه ترین اطالعات در بارۀ واکسیناسیون در وبسایت  www.1177.seو وبگاه درمانگاه تان وجود دارد.
هر نوع واکسیناسیون علیه کووید19-رایگان است .خدمات درمانی در رابطه با واکسیناسیون از شما هزینه ای نخواهد گرفت ،شماره
حساب یا ُکد هایی را از شما نخواهد پرسید.
واکسیناسیون گروههای دارای ارجحیت
نخست به سالمندترین ها ،ضعیف ترین ها و آنهایی که به برخی از بیماری ها مبتال باشند واکسن زده می شود .اگر شما به یکی از
این گروهها تعلق داشته باشید در درمانگاهی که نام شما در آن ثبت شده یا در بخش پذیرش تخصصی که به آن تعلق دارید به شما
واکسن زده می شود .حتی برخی از کارکنان خدمات درمانی که با بیماران تماس نزدیک دارند نیز بایستی در مراحل اولیه واکسن
زده شوند .شیوۀ تماس با شما متفاوت است و به درمانگاه یا بخش پذیرشی که به آن تعلق دارید بستگی دارد .اطالعات در وبسایت
 www.1177.seو وبگاه درمانگاه تان وجود دارد.

واکسیناسیون عموم مردم
به همه واکسن علیه کووید19-ارائه می شود .وقتی همه افراد متعلق به گروههای دارای ارجحیت واکسن زده باشند واکسیناسیون
همگانی آغاز می شود .سالمندترین افراد اول واکسن زده می شوند .وقتی واکسیناسیون همگانی فرا برسد چگونگی تماس و رزرو
وقت واکسیناسیون اعالم خواهد شد .اگر نمی توانید به زبان سوئدی مطالب را بخوانید بایستی از یک نفر کمک بگیرید تا برای شما
دیجیتالی وقت واکسیناسیون رزرو کند .همچنین می توانید به بخش پذیرشی که واکسیناسیون را انجام می دهد نیز زنگ بزنید.
واکسیناسیون در درمانگاهها ،بیمارستان ها و مراکز خصوصی واکسیناسیون انجام خواهد شد .شما خودتان می توانید محل
واکسیناسیون را انتخاب کنید .همچنین می توانید در یک ناحیه بهداری دیگر نیز واکسن بزنید .آخرین اطالعات در وبسایت
 www.1177.seو وبگاه درمانگاه تان وجود خواهد داشت.
نوع واکسن را نمی توان انتخاب کرد
ناحیه بهداری وسترایوتالند به واکسن های تأیید شده یکسان برای سایر نواحی بهداری در سوئد دسترسی دارد .شما نمی توانید نوع
واکسن را انتخاب کنید .اغلب واکسن ها برای ایجاد محافظت مطلوب الزم است در دو نوبت با چند هفته فاصله زده شوند.
خدمات تلفنی با مترجم
ناحیه بهداری وسترایوتالند یک خدمات تلفنی دارد که در بارۀ واکسیناسیون اطالع رسانی می کند .این اطالعات همان اطالعات
مندرج در وبسایت  www.1177.seاست .این خدمات به زبانهای عربی ،فارسی و سومالیائی وجود دارد .اما شما نمی توانید برای
رزرو وقت یا دریافت پاسخ به سواالت پزشکی خود از این خدمات تلفنی استفاده کنید.
شماره تلفن 010-4739430 :ساعات تماس 07:00 :صبح تا  16:00بعد از ظهر
زبان عربی011-4730022 :
زبان فارسی011-4730023 :
زبان سومالیائی011-4730024 :

مطالب بیشتر در باره تقسیم فازهای واکسیناسیون را در وبگاه اداره تندرستی همگانی سوئد ( )FHMبخوانید.
اکنون واکسیناسیون همگانی آغاز شده است

