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 یید نما  ینواکس 19-  یدآن است که فرزند خود را در مقابل کوو  زمان  حاال

است که میتواند خطرناک باشد. حتی ممکن است اطفال نیز به شدت مریض شوند. اشخاصی   بیماریی  یک    19-کووید  

و برای اطفال و    ایجاد نموده  این واکسین محافظت خوبی   شوند.واکسن  سال سن دارند میتوانند    15تا    12که بین  

،  نمایدمراجعه    رای واکسین  ب  ینواکسین رایگان است. اگر فرزند شما تنها و بدون والداین  بزرگساالن بی خطر است. 

 شده را به همراه داشته باشد. پوری باید دو فورم خانه 

 بگیریدزمان مالقات   یاسرزده و  یون واکسناس عادیمرکز یکبه 

واکسیناسیون برای ورود همه باز هستند. عادی از قبل وقت مالقات بگیرید. همه کلنیک های  شما نیاز ندارید 

 se.1177 مشاهده نماییدساعات کار آنها را در این ویبسایت 
 

همچنین میتوانید   . se.1177در صورت تمایل، شما و فرزند تان میتوانید در این ویبسایت وقت مالقات بگیرید

 .018-6173500 زمان مالقات به شمارهء ذیل به تماس شوید برای گرفتن 
 

بعد از دوز اول  .  حدود چهار هفته نمایدبرای آنکه واکسین تأثیر بگذار، طفل باید دو دوز واکسین را دریافت 

 .گرفت. راواکسین میتوان دوز دوم واکسین، 

 بیاورید ر کرده و با خود   پوریفورم ها را خانه 

. اظهارنامه صحی در کلنیک های  خانه پوری نمایدصحی را ءبرای دریافت واکسین، طفل باید اظهارنامه 

 نیز موجود است. اینجاواکسیناسیون موجود است، اما برای پرنت نمودن در 
 

هر     یا  اگر طفل بدون والدین به کلنیک واکسیناسیون مراجعه نماید، باید فورم رضایت نامه را با خود بیاورد. یک

 . موجود است در اینجا فورم رضایت نامه  .نمایند دو والدین طفل باید آن را امضا
 

 ، ارایه فورم رضایت نامه ضرور نیست.ینماییدفرزند خود او را همراهی م یناگر شما منحیث والد

 واکسیناسیون راجع به  حقایقی

دارد. در صورت  19-حقایق بیشتری را راجع به واکسیناسیون در مقابل کووید صحت عامه سویدن،  سازمان 

 به تماس شوید. 018-6174540 شمارهء  اداشتن کدام سوال، میتوانید ب
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