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 اوراق اطالعاتی ھردوھفتھ یکبار. 
  .کلمرتھیھ شده است این اطالعات ازطرف  ادارە عافات  والیت 

ھمکاری در عافات شھرکلمر،ھمکاری بین کلیھ شھرداری ھای  
والیت، ومنطقھ شھرکلمر ، شورای اداری شھری کلمرو سایر  

مقامات در والیت است. در بحران ھای جامعھ ، ما با ھم تصمیم می  
 گیریم و بھ یکدیگر کمک می کنیم.
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 .بگیرید QR کمری تیلفون را بھ سمت کود
 .پایین بیایید تا مرکز کلینک خود را پیدا کنید

 حال بزرگساالن میتوانند بخاطر واکسین کرونا وقت بگیرند.
 کنون افراد مسن دروالیت کلمرمی توانند واکسین شوند. اما شما باید یک وقت مالقات بگیرید. ا

 .سال یا بیشتر دارند می توانند یک وقت  ریررف کنند. بقیھ باید منتظر بمانند 77اول ، کسانی کھ 
واکسین کند باید یک وقت قبلی بگیرد. اما درحال حاضر   (covid-19) ھرکسی کھ می خواھد خود را در برابر کرونا

 .سال بھ باال دارند می توانند ریزرف کنند. وقتی واکسین شوند ، گروه بعدی می توانند وقت بگیرند 77فقط کسانی کھ 
 ست:در اینجا نحوه فھمیدن زمان رسیدن بھ سن شما آمده ا

نگاه کنید. این می گوید چھ سنی را می توان در حال حاضر ریزرف کرد. اطالعات بھ زبان سوئدی  se.1177بھ صفحھ 
 .است

 ویا 
 خود زنگ بزن و معلومات بگیر.بھ کلینک مربوط 

 :اگر نمی توانید از تعداد مرکز کلینک خود مطلع شوید
 تماس بگیرید و آنھا بھ مرکز کلینک متصل می شوند.  000 84-0480با تیلفون صحت عامھ 

 بھ این شکل میتوانی وقت ریزف کنی.
 se.1177سویدی صحبت کنید ، ترجیحاً در وب سایت اگر شماره تأبعیت و یا تذکرە سویدی دارید و می توانید بھ زبان  

 .اقدام بھ ریزرف کنید
 .برای ریزرف بھ کارت شناسایی نیازی ندارید تا بتوانید از شخص دیگری بخواھید بھ شما کمک کند

اید با  اگر شماره تأبعیت ویاتدکرە سویدنی ندارید یا می دانید چگونھ از طریق تلفن ھمراه یا کمپیوتر ریزرف کنید ، ب
 .مرکز کلینک مربوط خود تماس بگیرید

 صحت عامھ یک مکتوب میفرستند. 
 .شما کھ بزرگتر ھستید احتماالً قبالً نامھ ای از طرف صحت عامھ بھ زبان سویدنی دریافت کرده اید

خواھید  این اطالعات مربوط بھ واکسیناسیون است. اگرمی توانید از شخصی کھ سویدنی را میداند برای ریزرف کمک ب
 نامھ را نگھدارید. 

خوب است کھ خود را واکسین نماید.
وقتی واکسین می شوید ، خود را در 
برابر مریضی محافظت می کنید. اما 
شما ھمچنین از دیگران محافظت می 

 .کنید
اگر بسیاریھا واکسین شوند ، ویروس 

کسی را برای آلوده شدن پیدا نمی کند. 
سپس ھمھ گیری کرونا بھ پایان می 

 رسد.

 کمری تیلفون را بھ سمت کود
QR بگیرید. 
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 .بگیرید QR کمری تیلفون را بھ سمت کود

 

 
  

 بھ این نوع میتوانی از طریق موبیل و یا کمپیوتروقت بگیرید. 
 مرکز صحی خود را جستجو کنید.  -روی برگھ کلیک کنید  -بروید  se.1177/  بھ ۱
 
 
 
 
 
 
 کنید) باال استفاده  QR یق تیلفون خود ریزرف می کنید ، می توانید از کوداگر ازطر(
 / بھ پاین کلک کنید. ۲
 / گروپ ھمسال خودرا انتخاب و کلک کن. ۳
سال یا  65یک زن و شوھر می توانند با ھم ریزرف کنند اگرھردو  -/ وقت بگیربرای یک یا دو نفر ٤

 بیشتر باشند. 
 نظر بھ تاریخ جنتری وقت خود را ریزرف کن.

 / مشخصات خود را خانھ پری کن.٦
 متی خودرا خانھ پری کن./ اطالعات در مورد سال۷
 / ودر ھمان بخش کلک کنید. ۸

 .توجھ داشتھ باشید! برای ریزرف نمی توانید ازمرورگر اینترنت اکسپلورراستفاده کنید

 بھ کلینک صحی خود زنگ میزنی و وقت میگیری. 
 / زنگ بزن بھ کلینک صحی خود.۱
 خود فشار دھید.را بر روی تلفن  3/ ھنگامی کھ آنھا پاسخ می دھند: 2
 / پیامی صحبت کنید نام وشماره تیلفون خود را بگویید. ۳
 .طی یک ھفتھ با شما تماس خواھند گرفت. سپس شما قرار مالقات را ریزرف می کنید / ٤

 .توجھ داشتھ باشید! واکسیناسیون ھمیشھ رایگان است
یا گفت کھ باید شناسھ بانک خود اگر کسی تماس گرفت و گفت کھ شما باید ھزینھ واکسن را پرداخت کنید 

 گوشی تیلفون را بگذار. .را بدھید ، پس کسی تقلب می کند
 
 

 فکر کنید. 
 .دریافت کرده اید ، نیازی بھ تعیین وقت قبلی ندارید covid-19 اگر قبالً واکسیناسیون علیھ

 .آزمایش خون بگیریداگر دوا مصرف می کنید ، باید یک ھفتھ قبل از واکسیناسیون قرار مالقات برای 
 

 :اگر نمی توانید از تعداد مرکز کلینک خود مطلع شوید
تماس بگیرید و آنھا بھ مرکز کلینک متصل می  000  84-0480با تیلفون صحت عامھ  

 شوند. 
 

https://bit.ly/3kBIKjI
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