
 

 هەموو ئەو زانیاریانەی کە پێوستە بیزانیت دەربارەی کوتان بەڤاکسینەی کرۆنا لە ئاسکەر

ساڵییە، وە لە شارەوانی ئەسکەردا نیشتەجێین  ١٨هەموو ئەوانەی تەمەنیان لە سەروی 

 شەنسی وەرگرتنی ڤاکسینەی کڕۆنایان پێدەدرێت.

ڤایرۆسی کڕۆنا بەسەختی نەخۆش لەکاتی تووشبوونت بە  ئەگەر ڤاکسینە وەربگریت، ئەوا

 ناکەویت.

وەرگرتنی ڤاکسینەی کڕۆنا ئازادانە و بە خۆڕاییە. ڤاکسینەکە دوو جار وەردەگیرێت کە چەند 

هەفتەیەک دەکەوێتە نێوانیان. شارەوانی هانی زۆرترین کەس دەدات کە ڤاکسینی کڕۆنا 

 وەربگرن، کە جێی متمانەیە.

 

 ناوی خۆت تۆمار دەکەیت:بەم شێوەیە بۆ ڤاکسینەی کڕۆنا 

 لێرە دەتوانی ناوی ئەم لینکە کلیک بکە بۆ ناو تۆمارکردن لە لیستی چاوەڕوانی کوتان :

 ( ت هەبێت.BankIDخۆت یان کەسێکی تر تۆمار بکەیت. بێگومان دەبێت ) 

 وتانەکە نزیک دەبێتەوە، لە کۆمونە کاتێک نۆرەی تۆ  بۆ کsms   ێکت بۆدێت کە

 لینکیکی تێدایە بۆ وەرگرتنی کاتی سەردانکردن:

 

  ئەو لینکەی کە بەsms .بۆ مەوعید وەرگرتن بۆت دێت کلیک بکە 

  ٢و  ١هەر بەیەک جار هەردوو کات دەستنیشان بکە بۆ کوتانی . 

  ئەنجاsms    ڤاکسینەکردنەکەی تیادا پشتڕاست بۆ دێت کە کات و شوێنی کت

 دەکاتەوە.

 

 مافی وەرگێرت هەیە

تۆ مافی ئەوەت هەیە کە وەرگێرت )مترجم( هەبێت، وەرگێر بەخۆڕاییە، ئەگەر پێویستیت بە 

 ( وە بکە66715950)کوتان وەرگێر هەیە، پەیوەندی بە ژمارە تەلەفۆنی هەڵمەتی 

 

https://www.helseboka.app/checkin/staff/506884/login


 پرسیار

    کوتان دژی  ڤایرۆسی کۆرۆنا  تەلەفۆنیبۆ ئامۆژگاری و ڕێنمایی پەیوەندی بە 

 ( وە بکە. 66 71 59 50)  

 

 کاتی پەیوەندیکردن

، جومعە: 15.30تا  10.00، پێنجشەممە :15.00تا  8.00دووشەممە  تا چوار شەممە : 

  15.30تا  08.00

هەروەها دەتوانی زانیاری لەسەر ڤاکسینای کرۆنا لەڕیگای پەیوەندیکردن بە ژمارەی 

 ( وە وەربگریت.015 55 815نیشتیمانی تەلەفۆنی کڕۆنا )

 شوێنەکانی کوتان

  مەترسیداریان  یساڵە ، یان لەو گروپانای کە نەخۆش ٧٥ئەگەر تەمەنت لەسەروی

هەیە، بە پلەی یەکەم دکتۆری خۆت دەتکوتێت. دکتۆرەکەی خۆت ڕاستەوخۆ 

 پەیوەندیت پێوە دەکات.

 ئیمە کلینیکی هەڵمەتی کوتانمان لە (Lensmannslia 4 دامەزراندووە، کە ڕێگایەکی )

 تەی قیتاڕ و پاسەوە. ەحەکورتی هەیە لە م

 

 کەی نۆرەی تۆ دێت؟

مافی شارەوانی ئاسکەر پەیڕەوی ڕێنماییەکانی دەسەاڵتدارنی نیشتمانی دەکات کە کێ 

 پێشخستنی هەیە.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen på Folkehelseinstituttets nettsider 

 دەتەوێت زیاتر لەسەر ڤاکسینەی کڕۆنا بزانیت؟

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/

