
 

تطعيم ضد فيروس الكورونا في أسكيكل ما تحتاجه لمعرفته حول ال  

في بلدية أسكير على عرض لتلقي لقاح  عاما ويقيمون 18عن  تزيد عن أعمارهمحصل جميع المواطنين الذين ي

  تتجنب اإلصابة بمرض خطير بسبب فيروس الكورونا.  إنكف ،اللقاح ما تحصل علىعند الكورونا.

 أكبر عدد أخذبأن يلقاح الكورونا اختياري ومجاني. يُعطى اللقاح على جرعتين بفاصل بضعة أسابيع بينهما. تنصح البلدية 

من السكان لقاح الكورونا. اللقاح آمن.  ممكن  

 طريقة التسجيل لكي تحصل على لقاح الكورونا:
. يمكنك أن تسجل نفسك أو تسجل نيابة عن تطعيماضغط على هذا الرابط لوضع نفسك على قائمة انتظار الدور في ال● 

  الستخدامها في التسجيل.  BankID آخرين. يجب عليك تجهيز الهوية البنكية

عندما يقترب دورك في التطعيم، ستتلقى رسالة نصية قصيرة من البلدية بها رابط لحجز موعد:●   

  

اضغط على الرابط الموجود في الرسالة النصية القصيرة لحجز الموعد.●        

.من اللقاح 2الجرعة و 1اختر توقتين في نفس الحجز لتلقي الجرعة ●        

ستتلقى تأكيدا بالزمان والمكان في رسالة نصية قصيرة. ●        

 لديك الحق في االستعانة بمترجم

لديك الحق في االستعانة بمترجم وهي خدمة مجانية. إذا كنت تحتاج إلى مترجم، عليك االتصال بهاتف التطعيم رقم 

66715950 .  

؟االستفسارات  

لقاح الكورونا. ساعات العمل هي من  حولللحصول على نصائح وإرشادات  66715950اتصل على هاتف التطعيم رقم 

ويوم  15:30والساعة  10:00ويوم الخميس ما بين الساعة  15:30والساعة  08:00اعة االثنين إلى األربعاء ما بين الس

. ويمكن كذلك الحصول على معلومات حول لقاح الكورونا عن طريق 15:30والساعة  08:00الجمعة ما بين الساعة 

.  81555015االتصال بالهاتف الوطني للكورونا على رقم   

 أمكان التطعيم

عاما أو تنتمي للمجموعات المعرضة للخطر، فعادة ما يقوم طبيبك العام بتطعيمك. وسيقوم  75ق إذا كان عمرك فو● 

 طبيبك العام باالتصال بك مباشرة. 

على مسافة قريبة من محطة القطار في أسكير ومحطة الحافالت  Lensmannslia 4عيادة للتطعيم في  تم إنشاء● 

 الرئيسية.

 متى سيحين دورك؟

 بلدية أسكير األولويات التي تحددها السلطات الوطنية.  تتبع

 اقرأ المزيد حول ترتيب األولويات على صفحات مؤسسة الصحة العامة. 

   اقرأ المزيد على صفحات مؤسسة الصحة العامة. هل تريد معرفة المزيد حول لقاح الكورونا؟


