
  
 
 

 31 رقم 
 2021مارس 

ARABISKA 

 صحیفة المعلومات كل أسبوعین 
ھو تعاون بین جمیع (  كالمار التعاون في االزمات في مقاطعة 

المسؤول عن المواصالت  مقاطعة كالمارمجلس بلدیات المقاطعة ، 
اإلداري لمقاطعة كالمار وجمیع   مجلسال ،والرعایة  والصحة

 . )السلطات األخرى في المقاطعة 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

كورونا  فیروس حول  الجدید  

CORONA
یمكن لكبار السن اآلن تحدید موعد لتلقي التطعیم ضد 

 كورونا
 یمكن اآلن لكبار السن في مقاطعة كالمار البدء في التطعیم. لكن علیك تحدید موعد. 

 كل اآلخرین یجب أن تنتظر عاًما أو أكثر حجز موعد.   77أوالً ، یمكن لمن یبلغون من العمر 
) تحدید موعد. ولكن في الوقت الحالي ال یستطیع الحجز سوى 19-یجب على كل من یرید التطعیم ضد كورونا (كوفید 

 كن للمجموعة التالیة تحدید موعد.عاًما أو أكبر. عندما یتم تطعیمھم ، یم  77األشخاص الذین یبلغون من العمر 
 :كیف تعرف الوقت المناسب لعمرك

 . تقول ما ھو العمر الذي یمكن حجزه اآلن. المعلومات باللغة السویدیة.se.1177انظر إلى صفحة الویب 

 اتصل بالمركز الصحي الخاص بك واسأل. أو:

اتصل بلوحة مفاتیح المنطقة  إذا لم تتمكن من معرفة رقم مركزك الصحي:

 وسیتصلون بالمركز الصحي.  000 84–0480
 كیفیة حجز موعد 

إذا كان لدیك رقم ضمان اجتماعي سویدي ویمكنك التحدث باللغة السویدیة ، یفضل الحجز على الموقع اإللكتروني  
1177.se. 

 لست بحاجة إلى رقم تعریف مصرفي للحجز ، لذا یمكنك أن تطلب من شخص آخر مساعدتك.

ضمان اجتماعي سویدي أو تعرف كیفیة الحجز على الھاتف المحمول أو الكمبیوتر ، فأنت بحاجة إلى  إذا لم یكن لدیك رقم
 االتصال بالمركز الصحي الخاص بك.

 المنطقة أرسلت رسالة 

 أنت أكبر سنًا قد تلقیت بالفعل خطابًا باللغة السویدیة من المنطقة.

 نك أن تطلب من شخص یقرأ اللغة السویدیة المساعدة في الحجز. ھذه معلومات عن التطعیم. احفظ الرسالة إذا كان بإمكا

من الجید أن تحصل على التطعیم
عندما تحصل على التطعیم ، فإنك 

تحمي نفسك من اإلصابة بالمرض. 
 لكنك تحمي اآلخرین أیًضا.

إذا تم تطعیم الكثیرین ، فلن یجد 
الفیروس أي شخص یصیبھ. ثم 

 كورونا.ینتھي جائحة 
في حالة الوباء ، یجب مساعدة 

الجمیع. كلما زاد عدد األشخاص 
      

قم بتوجیھ كامیرا الھاتف إلى 
 رمز االستجابة السریعة.

االستجابة قم بتوجیھ كامیرا الھاتف إلى رمز 
 السریعة.

 قم بالتمریر ألسفل حتى تجد مركزك الصحي. 
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Arabiska عربي 
 کمری تیلفون را بھ سمت کود

QRبگیرید.

 كیف تتصل بالمركز الصحي الخاص بك وتحجز موعًدا
 . اتصل بالمركز الصحي الخاص بك.1
 على ھاتفك.  3. عندما یجیبون: اضغط 2
 .انطق رسالة وقل اسمك ورقم ھاتفك. 3
 . سیتصلون بك في غضون أسبوع. ثم تقوم بحجز موعد. 4

 مالحظة! التطعیم مجاني دائًما. 
 إذا اتصل شخص ما وقال إنھ یجب علیك دفع ثمن التطعیم أو قال إنھ یجب علیك إعطاء رقم تعریف البنك

 . الخاص بك ، فھذا یعني أن شخًصا ما یغش
 أغلق السماعة. 

 ، فال داعي لتحدید موعد.  19-إذا كنت قد تلقیت بالفعل تطعیًما ضد كوفید  فكر في:
، فیجب علیك تحدید موعد إلجراء فحص دم قبل أسبوع من تلقیك   Waranإذا كنت تتناول دواء  ترجمة:
 التطعیم. 

 84–0480 اتصل بلوحة مفاتیح المنطقة  الصحي:إذا لم تتمكن من معرفة رقم مركزك 
 وسیتصلون بالمركز الصحي.  000

 كیف تحجز على الھاتف المحمول أو الكمبیوتر
 ابحث عن مركزك الصحي  -" Hitta vårdانقر فوق عالمة التبویب " - se.1177. اذھب إلى 1

 االستجابة السریعة أعاله)إذا قمت بالحجز على ھاتفك ، یمكنك استخدام رمز (

 ".Boka tid för vaccination mot covid-19" ، انقر على "Våra e-tjänster. ضمن "2
 انقر فوق الفئة العمریة الخاصة بك -"  Syfte för besök. حدد "3
 أكثر. عاًما أو  65یمكن للزوجین الحجز معًا إذا كان كالھما یبلغ من العمر  -.احجز لشخص أو شخصین 4
 . حدد الوقت في التقویم عندما ترید المجيء5
 معلومات عنك  -"   Personuppgifter. امأل "6
 " Sparaمعلومات عن صحتك. اضغط على " -" Hälsodeklaration. امأل "7
 "Samtyck" و "Bekräftelse av tid. انقر في المربع الخاص بـ "8

 للحجز. Internet Explorerمالحظة! ال یمكنك استخدام متصفح 

https://bit.ly/37Yxc4H

