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 کرونا ۀترین خبرھا دربار جدید

 یکبار  ھفتھ دو ھر اطالعات  برگھھای
  است. شدە تھیھ کالمار استان در بحران در   ھمکاری از اطالعات برگھ این

 استان ھای شھرداری ھمھٴ  بین  ھمکاری یک   کالمار استان در  بحران ھمکاری
  ھنگام در  باشد. می استان در  مقامات سایر  و کالمار استان ھای منطقھ کالمار،
  می کمک  یکدیگر بھ و ریمگی می مشترک تصمیمات  باھم ما جامعھ. در  بحران

  کنیم.

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

  

 

 کرونا  واکسیناسیون برای توانند می مسن افراد  اکنون
  کنند. رزو وقت

  با  وقت رزرو اولیت کنید. رزرو  وقت باید شما اما  شوند. واکسینھ توانند می کالمار استان در مسن افراد اکنون
 بمانند.  منتظر باید  افراد بقیھ و دارند بیشترسن یا سال ۷۷ کھ  کسانیست

 فقط  حاضر حال در اما بگیرند.  قبلی وقت یک باید شوند  واکسینھ )covid-19( کرونا یبرا خواھند می کھ  افرادی ھمھ
 بعدی گروه افراد آنوقت شدند، واکسینھ افراد گروە این وقتی کنند.  رزرو وقت توانند می ھستند  باال بھ سال ۷۷ کھ کسانی

 بگیرند.   وقت توانند می

 بدین چگونھ آگاه شوید کھ نوبت  واکسن برای سن شماچھ زمانیست
کنند.این رزرو  وقت االن توانند  می سنی گروە کدام  است مشخص درآنجا کنید. نگاه  se.1177  صفحھ  سایت بھ

 است. سوئدی زبان بھ اطالعات

 .یا  با مرکز بھداشت خود  تماس  بگیرید و سوال کنید 

 :اگر موفق نشدید کھ شمارە تلفن  مرکز بھداشت را پیدا کنید
با این شمارە تلفن ۸٤۰۰۰-   ۰٤۸۰  با مرکز استان تماس بگیرید و آنھا 

 .شما را بھ مرکز بھداشت وصل  می کنند

 این شکلی می توانید شما وقت رزرو کنید 
رزرو وقت se.1177  سایت وب در شما کھ است بھتر ھستید بلد سوئدی زبان و دارید  سوئدی شناسایی شمارە شما اگر

 کنید. 
شما بھ کھ کنید خواھش   دیگری شخص از توانید می شما ندارید یازین   )id bankبانک( شناسھُ   بھ وقت رزرو برای
 کند.  کمک

کنید رزرو وقت  کامپیوتر یا مبایل  طریق از توانید می طوری  چھ دانید نمی یا و  ندارید  سوئدی شناسایی شمارە شما اگر
 بگیرید.   تماس خود بھداشت مرکز با کھ  است بھتر ماش

 .ناحیھ برای شما یک نامھ فرستادە است
 اید. کرده دریافت سوئدی زبان بھ منطقھ از ای نامھ قبالً  احتماالً  ھستید تر مسن کھ شما
  دارد تسلط یسوئد بانز   بھ  کھ کسی از توانید می اگر  داشتھ پاس را نامھ  است. واکسیناسیون بھ مربوط اطالعات این

 بخواھید. کمک رزرو برای

 خوب است کھ واکسن بزنید
وقتی واکسینھ می شوید ، از خود در برابر 

بیماری محافظت می کنید. اما شما ھمچنین از 
 دیگران محافظت می کنید.

 را کسی ویروس ، شوند واکسینھ بسیاری اگر
 ھمھ سپس کند. نمی پیدا شدن آلوده برای
 رسد. می پایان بھ کرونا گیری

 ھم بھ  ھمھ باید ، گیر ھمھ بیماری یک در
 واکسینھ کھ افرادی تعداد ھرچھ کنند. کمک

 می سریعتر جامعھ ، باشد بیشتر شوند می
 شود. تبدیل خود معمول روال بھ دوباره تواند

کد سمت بھ را تلفن دوربین
QR .بگیرید 

 بگیرید. QR کد سمت بھ را تلفن دوربین
 را خود بھداشت مرکز  تا بیایید پایین طرف بھ

 کنید. پیدا
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 کنید.  رزرو وقت موبایل یا و کامپیوتر توسط توانید می شما طریق بدین
کنید.  پیدا  را خودتان بھداشت مرکز  -  کنید کلیک    vård” ”Hittaبرگھ روی   -   se1177. بھ بروید

 covid mot vaccination för tid ”Boka-”.19 بھ کنید کلیک tjänster”,-e ”Våra زیر .۲

 کنید)  استفاده باال QR کد از توانید می ، کنید می رزرو خود تلفن با اگر( 

 کنید کلیک مربوطھ سنی گروە بھ -    ”besök för ”Syfteکنید انتخاب . ۳
  می باشند) داشتھ سن باال بھ ۶۵ از ھردو اگر (  شوھر و زن یک – کنید رزرو نفر دو یا یک برای . ٤

 کنند. رزرو وقت  ھمدیگر با توانند
   کنید. انتخاب خود برای  مناسبی وقت تقدیم روی از  . ٥

Personuppgifter”” . کنید  وارد را خود بھ مربوط اطالعات -  ٦ 
Hälsodeklaration "  . ۷ " -  واردکنید. را ودخ سالمتی  بھ  مربوط واطالعات ”Spara” دھید فشار را 

 کنید.   کلیک  ”Samtyck” و ”tid av Bekräftelse کادر در
 کنید.  استفاده اکسپلورر اینترنت مرورگر از توانید نمی رزرو برای باشید! داشتھ توجھ

 .این شکلی شما می توانید بھ مرکز بھداشت خودتان زنگ بزنید  و وقت رزرو کنید
 بزنید!  زنگ خودتان بھداشت مرکز بھ  .۱
 دھید.   فشار تلفن در را ۳ عدد دادند: بجوا آنھا کھ زمانی . ۲
   بگویید. را خودتان تلفن شمارە و  نام ھمچنین و بگویید را پیامتتان . ۳
 رزرو وقت  یک توانید می شما زمان آن گرفت. خواھند تلفنی  تماس شما با ھفتھ یک عرض در آنھا . ٤

 کنید. 
 .توجھ داشتھ باشید. واکسیناسیون  ھمیشھ رایگان است

 باید کھ  گفت  ویا کنید پرداخت باید را واکسن ھزینھ باید شما کھ گفت و گرفت  تماس  شما با کسی گر
 بزند. گول را شما خواھد می کھ است کسی شخص این  کھ بدانید باید  ، بدھید را دخو بانک شناسھ

 کنید قطع را تلفن

 :بھ این فکر کنید
 ندارید. قبلی وقت تعیین بھ ینیاز ، زدەاید را covid-19  واکسن یک قبالً  اگر
برای کنید رزرو وقت واکسیناسیون از قبل ھفتھ یک باید  ، کنید می مصرف را Waran داروی اگر

 . خون آزمایش  دادن
 

 :اگر موفق نشدید کھ شمارە تلفن مرکز  بھداشت را پیدا  کنید
با این شمارە تلفن ۸٤۰۰۰-   ۰٤۸۰  با مرکز استان تماس بگیرید   و آنھا شما را بھ  مرکز 

 .بھداشت  وصل می کنند 

 Persiska/Farsi ی فارس 
https://bit.ly/2Pq5APP 

 بگیرید. QR کد سمت بھ را تلفن دوربین

https://bit.ly/2Pq5APP



