احصل على لقاح كوفيد 19-
كوفيد19-عبارة عن مرض فيروسي معدي .معظم األشخاص الذين يصابون بالمرض يصبحون مرضى بشكل خفيف،
لكن البعض يصبحون مرضى بشكل خطير .في أسوأ الحاالت يمكن أن يموت المرء بسبب هذا المرض.
اللقاح يحميك ويحمي اآلخرين

كيفية حجز موعد للحصول على اللقاح

يمكن أن يحميك التطعيم ضد كوفيد 19-من أن تصبح مريضا ً بشكل خطير أو
من أن تموت بسبب المرض .يمكن أن يساعد التطعيم أيضا ً في الحد من انتشار
كوفيد  19-في المجتمع .لذلك فإنه من المهم أن يختار الكثير من الناس الحصول
على اللقاح.

قررت هيئة الصحة العامة في أي ترتيب سيتم تقديم التطعيم لمختلف
األشخاص .األشخاص الذين هم بحاجة إلى حماية أكبر من كوفيد 19-
سيحصلون على اللقاح أوالً .لذلك فإنه من الضروري أن تظل على
اطالع مستمر كي تعرف متى سيحين دورك لتحجز موعد للتطعيم.

لقد تعاون باحثون من العديد من البلدان لتطوير لقاح كوفيد  .19-لقد تم اختبار
اللقاح بنفس الطرق الدقيقة التي استخدمت الختبار اللقاحات األخرى.

اقرأ المزيد على الرابط
1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages

إذا كان لديك أسئلة حول لقاح
كوفيد 19-يمكنك االتصال برقم
المعلومات الوطني 08-12368000
أو االتصال بالمركز الصحي الخاص
بك.

يمكنك حجز موعد لتلقي اللقاح عبر اإلنترنت.ال تحتاج إلى هوية
إلكترونية عند الحجز عبر اإلنترنت ،إال أنك بحاجة إلى رقم شخصي
سويدي.

متى يمكنني الحصول على اللقاح؟

ستُعرض إمكانية الحصول على التطعيم على جميع األشخاص الذين يبلغون من
العمر  18عاما ً أو أكثر ،لكنك أنت من تقرر فيما إذا كنت تريد الحصول على
التطعيم .يمكنك تلقي التطعيم ضد مرض كوفيد  19-حتى وإن لم تكن مواطنا ً
سويدياً.
لقاح كوفيد  19-مجاني.
األشخاص الذين هم بحاجة إلى حماية أكبر من كوفيد  19-سيحصلون على
اللقاح أوالً .لذلك قد تم تقسيم أولويات الحصول على التطعيم إلى أربع مراحل.
على الرابط 1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-
 languagesسوف تجد معلومات حول متى سيحين دورك للحصول على
اللقاح.

المزيد من المعلومات حول لقاح كوفيد19-
على الموقع 1177.seستجد المزيد من
المعلومات حول لقاح كوفيد 19-بلغات أخرى.
امسح رمز االستجابة السريعة باستخدام
هاتفك المحمول أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني.

1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages

كي تعرف متى سيحين دورك لحجز موعد للتطعيم ضد مرض
كوفيد.19-

إذا لم يكن لديك رقم شخصي سويدي ،فعليك االتصال على المركز
الصحي الخاص بك لحجز موعد.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الترجمة فيمكنك طلب المساعدة من
شخص تعرفه يتحدث اللغة السويدية .إذا كنت تريد أن يكون هناك
مترجما ً عند تلقيك للتطعيم ،فيجب عليك إبالغ المركز الصحي بذلك
عند حجزك للموعد.

استمر في حماية نفسك وحماية اآلخرين

من المهم أن تستمر في اتباع نصائح السلطات حتى بعد تلقيك للتطعيم للحد
من انتشار مرض كوفيد.19-
•اغسل يديك بشكل متكرر.
•حافظ على المسافة وتجنب االزدحام.
•قابل أقل عدد ممكن من األشخاص اآلخرين.
•ابقً في المنزل حتى لو كنت فقط تشعر بأنك مريض بشكل خفيف.
•قم بإجراء فحص كوفيد  19-حتى في حال كان لديك أعراض خفيفة.

