
 

 دیآسکر بدان یکرونا در شهردار ونیناسیدر مورد واکس دیهمه آنچه را که با

نمودن  قیشود. با تطب یکنند واکسن کرونا ارائه م یآسکر بود و باش م یسال که در شهردار ۱۸ یهمه افراد باال یبرا

 .دیکن یم یریکرونا جلوگ روسیتوسط و یشدن جد ماریواکسن بر خود، از ب

 شتریب یشود. شهردار قیتطب انیدو بار و با فاصله چند هفته در م دیاست. واکسن با گانیاز واکسن کرونا داوطلبانه و را استفاده

 کند. یم قیخطر است تشو یاستفاده از واکسن کرونا که ب یمردم را برا

 

 واکسن کرونا ینحوه ثبت نام برا

 ثبت نام  یگریاز د یندگیبه نما ایخود را  دیتوان یم نجایدر ا: دیکن کیکل وندیپ یبه صف واکسن، رو وستنیپ یبرا

 .دیدار BankIDثبت نام نمودن الزم به  ی. برادیکن

 حصول وقت  یبرا یوندیبا پ کجای یاز طرف شهردار یکوتاه امیپ ون،یناسیواکس یشدن نوبت شما برا کینزد با

 کرد: دیخواه افتیمالقات در
 

 دیکن کیکل امکیپ قیشده از طر افتیدر وندیپ یقرار مالقات رو افتیدر یبرا. 
 دیانتخاب کن یکبارگیرا به  ۲و دوز  ۱دوز  یدو قرار مالقات برا هر. 
 کرد. دیخواه افتیدر یدییتا امکیپ کیزمان و مکان مالقات  یبرا 

 

 

 دیشما حق داشتن مترجم را دار

شماره  نیبه ا ونیناسیواکس ونیلفیبا ت د،یدار اجیاست. اگر به مترجم احت گانی. مترجم رادیحق داشتن مترجم را دار شما

 .دیریتماس بگ ۶۶۷۱۵۹۵۰

 

 د؟یدار یسوال

 .دیریتماس بگ ۶۶۷۱۵۹۵۰شماره  نیبه ا ونیناسیواکس ونیلفیکرونا ببا ت ونیناسیدر مورد واکس ییمشاوره و راهنما یبرا

 .۱۵:۳۰ - ۰۸:۰۰و جمعه  ۱۵:۳۰ - ۱۰:۰۰، پنجشنبه: ۱۵:۳۰ - ۰۸:۰۰دوشنبه تا چهارشنبه:  یساعات کار

 .دیدر مورد واکسن کرونا معلومات حاصل کن ۸۱۵۵۵۰۱۵کرونا  فونیلیت یتماس با شماره مل قیکه از طر دیتوان یم نیهمچن

 

 ونیناسیواکس یمحل ها

 یم نهیتان است که شما را واکس یشگیعمدتا داکتر هم د،یخطر هست یشامل گروه ها ای دیسال سن دار ۷۵از  شیب اگر 

 با شما تماس خواهد گرفت. ما  یکند. داکتر شما مستق

 را ما در  ونیناسیواکس کینیکلLensmannslia 4 آسکر و  ستگاهیا یرو ادهی(، در فاصله پنکیل) میکرده ا جادیا

 اتوبوس آسکر قرار دارد. نالیترم
 

 خواهد شد؟ ینوبت شما ک

 کند. یم یرویدولت پ یمل یها تیآسکر از اولو یشهردار



 .دیصحت عامه بخوان یاداره مل تیها در وب سا تیاولو بیرا در مورد ترت شتریب اطالعات

)Les mer om prioriteringsrekkefølgen på Folkehelseinstituttets nettsider( 

 

 د؟یکسب کن یشتریکه در مورد واکسن کرونا اطالعات ب دیخواهیم ایآ

 .دیصحت عامه بخوان یاداره مل تیرا در وب سا شتریب اطالعات

)Les mer på folkehelseinstituttets nettsider( 

 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

