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 معلومات من منطقة ھاالند - Covid-19التطعیم ضد 

 .مجاني إنھ. اختیاري التطعیم. األرواح وینقذ المرض من یقي التطعیم

 :ھنا دورك یحین متى معرفة یمكنك. یرید من كل تطعیم سیتم
• www.1177.se/Halland 
• www.regionhalland.se 
 الصحف في اإلعالنات•
 ھاالند بمنطقة الخاصة الفیسبوك صفحة على المنشورات •

كیفیة حجز موعد للتطعیم
vaccination-se/Halland/boka.1177- الرابط على موعد حجز یمكنك

19-covid وسائل أشكال من شكل أو مصرفي تعریف رقم لدیك یكون أن یجب 
 . اإلنترنت عبر موعد لحجز اإللكترونیة التعریف

 )الصحي اإلقرار( موعدك تحجز عندما صحتك حول األسئلة بعض علیك ستُطرح

 على للحصول ھاتفیا االتصال فیمكنك اإلنترنت، عبر الحجز من تتمكن لم إذا
 ..35 19 476-010: ھو تفالھا رقم. المساعدة

 أي اختیار یمكنك. فیھا اللقاح تلقي یمكنك التي الصحیة المراكز من العدید ھناك
 . ھناك مسجًال  تكون أن علیك لیس. ترید واحد

 تذكر ما یلي عند تلقي اللقاح
 فابق ،Covid-19 لـ أخرى أعراض أي أو اإلنفلونزا من تعاني كنت إذا •

 . للتطعیم جدیدًا موعدًا واحجز. المنزل في
 مبكر وقت في تأتي ال. حجزتھ الذي الموعد في الصحي المركز إلى تعال •

 .االزدحام تجنب على ذلك یساعد. جدًا
 .ھویتك تثبت وثیقة معك أحضر •
 بأكمام بلوزة ارتداء یُفضل لذا. ذراعك أعلى في اللقاح إعطاؤك سیتم •

 .بالحقن القیام من كذل سیسھل. قصیرة
 تحصل عندما معك خذھا. تلقیتھ الذي اللقاح توضح بطاقة إعطاؤك سیتم •

 .الثانیة الجرعة على
 یتم عندما الموظفین تسأل أن فیمكنك اللقاح، حول أسئلة أي لدیك كان إذا •

 .تطعیمك

 ھكذا سیكون شعورك عندما تتلقى اللقاح
 في الحقنة إدخال فیھا تم التي لنقطةا في بألم تصاب قد اللقاح، تتلقى أن بمجرد
 :یلي مما أكثر أو بواحد أیًضا األشخاص من الكثیر یشعر. ذراعك
  اإلعیاء •
 الصداع •
 القشعریرة•
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  الحمى •
 . والعضالت المفاصل في ألم •

 
 من أقل التعافي یستغرق ما عادة. أخرى مرة بالتحسن تشعر حتى المنزل في ابق
 فحص إجراء علیك یجب ساعة، 24 من ألكثر األعراض ھذه استمرت إذا. یوم

Covid-19 . 
 

 بالمركز أو 1177 الرقم على فاتصل الحقنة، تلقي بعد قلقًا كنت أو مرضك زاد إذا
 یجب ما بشأن النصح لك ستقدم والتي ك،ھنا ممرضة إلى التحدث یمكنك. الصحي

 .بھ القیام
 

 یجب أن تستمر في تطبیق التباعد
 حتى Covid-19 بـ تصاب أن الممكن من یزال ال أنھ في یتمثل ضئیل خطر ھناك

 یجب لذلك. مریًضا تكن لم لو حتى لآلخرین العدوى نقل أیًضا یمكنك. تطعیمك بعد
 . التوصیات اتباع في االستمرار علیك

 
 :یلي ما مالحظة یرجى تطعیمك، تم إذا

 إذا الفور على اختبار إجراء علیك یجب ،Covid-19 لقاح تلقیت لو حتى •
 . األعراض علیك ظھرت

 . أعراض لدیك كانت إذا المنزل في دائًما ابق •
 تجنب على ھذا یساعد. اآلخرین مع مسافة على وحافظ كثیًرا یدیك اغسل •

 . العدوى انتشار
 

 معلومات مھمة إذا كنت تعاني من حساسیة مفرطة 
 إبالغ فیرجى الماضي، في جدًا شدید تحسسي فعل رد من عانیت قد كنت إذا

 : إذا ھذا ینطبق. اللقاح إعطائك قبل بذلك الطبیب أو الممرضة

 الذھاب علیك كان أنھ لدرجة مفرطة حساسیة من سابقًا عانیت قد كنت •
 .المستشفى إلى

 استخدام علیك كان أنھ لدرجة مفرطة حساسیة من سابقًا عانیت قد كنت •
 . األدرینالین قلم

 
 معلومات مھمة إذا كنت تتناول أدویة ممیعة للدم

 أن المھم من ذلك، ومع. الدم تمییع أدویة تتناول كنت إذا حتى اللقاح تلقي یمكنك
 الوقت في للتطعیم موعدًا تحجز وأن األمر بھذا بالتطعیم یقوم الذي الشخص یعرف

 . الیوم من المناسب
 

 أخذه یجب ما حول www.1177.se/Halland   الرابط على المزید قراءة یمكنك
 الصحي بالمركز االتصال أیًضا یمكنك. التطعیم موعد حجز قبل االعتبار في

 .التطعیم موعد حجز قبل بك الخاص
 

http://www.1177.se/Halland
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 اقرأ المزید حول التطعیم
. السویدیة العامة الصحة وكالة من حقائق صحیفة ستتلقى الرسالة، ھذه جانب إلى

 ضد التطعیم حول المعلومات من مزیدًا توفر
.Covid-19  

 
  .www.1177.se/Halland الرابط على أیًضا المعلومات من مزید یتوفر

 
 تأكد من أن ال یتم خداعك

 : یلي ما تذكر فیرجى التطعیم، بخصوص ما شخص بك اتصل إذا
 المال، بك یتصل الذي الشخص طلب إذا. مجاني Covid-19 ضد التطعیم •

 . خداعك یتم أنھ یعني فھذا
 ویطلب متوقع غیر بشكل الصحیة الخدمة من شخص أي بك یتصل لن •

 بك، الخاص البنك معرف أو البنك رمز مربع باستخدام ھویتك تحدید منك
 . األسباب من سبب ألي

 




