
 

 

 

 

 19 –تفضل لتلقيح نفسك بالُمطّعم ضد مرض كوفيد  

 

تتوفر للشخص الذي يحصل على إجراءات من قبل الخدمة المنزلية أو الخدمة المنزلية المرضية والشخص الذي 

 . تحجز موعد الحصول على التلقيح بنفسك.19 –يسكن معه أن يحصل على التلقيح بالُمطّعم ضد مرض كوفيد 

إن الشخص الذي يحصل على الخدمة المنزلية أو الخدمة المنزلية المرضية ينتمي إلى مجموعة ذات أولوية فيما 

 . يسري هذا أيضا على األشخاص الذي تسكن سويا معهم.19 –يتعلق بالتلقيح بالُمطّعم ضد مرض كوفيد 

ل ثالثة أسابيع. يتم تنفيذ التلقيح بالُمطّعم على جرعتين بينهما ما ال يق 19 –يتم التلقيح بالُمطّعم ضد مرض كوفيد 

مكانا في جميع البلديات في المحافظة. عندما تحجز الموعد تحصل على قائمة تتضمن أماكن التلقيح  20في 

بالُمطّعم بإمكانك أن تختار بينها. إن توفر الُمطّعم محدود. بناء عليه فمن المهم أن تعرف أن توفر الُمطّعم بشكل 

 الوقت الراهن هو الشرط الذي يحدد عدد األماكن والمواعيد المتوفرة للحجز والتي تظهر على القائمة.واقعي في 

 

 التلقيح بالُمطّعماحجز  

عن طريق الموقع احجز موعد التلقيح بالُمطّعم  :id-bankبالنسبة للشخص الذي توجد لديه هوية بنكية 

1177.se/Gavleborg للمواطنين . اختر رابط حجز المواعيدInvånare. 

لكي تحجز الموعد.  026-00 03 15: اتصل هاتفيا بالرقم توجد لديه هوية بنكية ال بالنسبة للشخص الذي

 يمكن أن تنجم فترة انتظار إذا كان هناك عدد كبير من األشخاص يتصلون هاتفيا في نفس الوقت.

ه التواصل مع مركز الرعاية فيتوجب عليبالنسبة للشخص الذي ال يوجد لديه رقم شخصي سويدي 

إذا كانت توجد لديك أعراض جارية من  التلقيح بالُمطّعمالصحية الذي يتبع له. الحظ أال تذهب إلى مكان 

 المرض.

 التلقيح بالُمطّعمإلغاء موعد 

الخاص بك عن طريق إشعار تأكيد الحجز الذي حصلت عليه عن طريق  التلقيح بالُمطّعم موعد تقوم بإلغاء

 رسالة هاتفية قصيرة )اس ام اس( أو عن طريق البريد االلكتروني.

عن طريق  التلقيح بالُمطّعميوجد في إشعار التأكيد رابط يوصلك إلى إلغاء الحجز. إذا كنت قد حجزن 

 .00 03 15-026البريد عليك أن تلغي الحجز أيضا عن طريق نفس رقم الهاتف 

 التلقيح بالُمطّعمإذا لم يكن بمقدورك أن تصل إلى مكان 

أو بمساعدة آخرين التلقيح بالُمطّعم بالنسبة للشخص الذي ال تتوفر لديه إمكانية للوصول بنفسه إلى مكان 

 15-026أوال ومن ثم اتصل هاتفيا بالرقم  التلقيح بالُمطّعم. احجز موعد فيمكن أن يقوم بحجز خدمات نقل

يوما ولكن يجب أن يتم عمل ذلك في  14إن إمكانية حجز النقل متوفر قبل ما ال يقل عن لحجز النقل.  00 03

تحول دون في اليوم السابق. ال يفوتك أن تقوم بإلغاء الموعد إذا جابهت عوائق  12.00موعد ال يتعدى الساعة 

 حضورك.

 

 



 

 

 في مسكنه رعايتهبالنسبة للشخص الذي تتم 

وال يستطيع أن يتنقل فسيتم التلقيح بالُمطّعم في وقت الحق. إن  بالنسبة للشخص الذي تتم رعايته في مسكنه

اللقاحات بالُمطّعم المتوفرة حاليا تتطلب ظروف خاصة فيما يتعلق بحفظها ونقلها وال يمكن أن يتم تلقيحك 

 بالُمطّعم في مسكنك.

وأيضا موقع اإلنترنت  se/Gavleborg.1177ستجد مزيد من المعلومات في موقع اإلنترنت 

folkhalsomyndigheten.se إذا لم يكن يتوفر لديك إمكانية للبحث عن المعلومات رقميا اتصل .

 .00 03 15-026هاتفيا بالرقم 

 


