معلومات من بلدية أوفرا أيكر  Øvre Eikerحول مطعوم كوفيد – ١٩
ُخذ المطعوم ـ إحمي نفسك و اآلخرين!
الهدف الرئيسي ألخذ مطعوم كورونا هو حماية صحة وحياة من هم معرضون
لألمراض المزمنة تبعا لفيروس كورونا .المطعوم في النرويج تطوعي والمطعوم
الجديد مجاني .ننصحك بأخذ المطعوم عندما يعرض عليك.
الهدف من اللقاح:






تقليل خطر الموت
تقليل خطر األمراض المزمنة
صيانة الخدمات األساسية والبنية التحتية الحيوية
حماية العمل
إعادة فتح المجتمع

تشجع البلدية جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن  ١٨عاما على التسجيل في
أقرب وقت ممكن في الموقع الرقمي للتطعيم ،بغض النظر عما إذا كنت تريد أخذ
المطعوم أم ال.

هكذا تقوم بتسجيل نفسك:
 .1قم بتسجيل نفسك
قرب
 .2احصل على المساعدة من شخص ُم ّ
 .3اتصل على هاتف التطعيم

الطريقة األولى:
اضغط هنا للذهاب إلى صفحة التسجيل .اضغط على شكل الكرة األرضية في
األعلى إذا كنت تود تغير اللغة .يجب عليك التسجيل بإستخدام الهوية البنكية
 .BankIDاتبع التعليمات لإلستمرار .إذا كنت تريد عرضا من أجل أخذ المطعوم
فسوف نقوم بالتواصل معك عبر رقم الهاتف المسجل إلعالمك عندما يأتي دورك
ألخذ اللقاح.
الطريقة الثانية:
اطلب المساعدة من شخص قريب عليك لتسجيلك .راجع الطريقة األولي للتسجيل،
أو اضغط هنا للمزيد من المعلومات (بالنرويجية) .يجب على الشخص الذي يريد
مساعدتك تسجيل الدخول بإستخدام المعلومات البنكية الخاصة به ،ثم إضافة
المعلومات الخاصة بك .سنستخدم رقم الهاتف المسجل لتزويدك بالمعلومات عندما
يأتي دورك.
الطريقة الثالثة:
هل أنت بحاجة للمساعدة؟ اتصل على هاتف التطعيم الخاص بالبلدية:
 90683432نحن نفهم اللغتين النرويجية واإلنجليزية .يجب إحتساب وقت
إنتظار.

ماذا يحدث عندما أقوم بتسجيل نفسي؟
سيصلك رسالة نصية عندما تقوم بتسجيل نفسك .عندما يأتي دورك ألخذ اللقاح
ستصلك رسالة نصية جديدة تحتوي على رابط إلكتروني لنظام حجز الموعد.
اضغط على ذلك الرابط لحجز موعد بأسرع وقت ممكن بعد استالمك للرسالة.
ليس معروف متى سيكون موعد إعطاء اللقاح ،يعتمد ذلك على وقت استالم البلدية
للقاح .يمكن أن يأتي دورك خالل وقت قصير.
يتكون اللقاح من جرعتين يتم الفصل بينهما بعدد محدد من األسابيع .يتم حجز
موعد بشكل تلقائي ألخذ الجرعة الثانية عندما تقوم بحجز موعد ألخذ الجرعة
األولى.

كيف يتم التطعيم؟
سيتم التطعيم بشكل أساسي في محطة التطعيم التي كانت مسبقا ً Bergans
 .lokaler, Loe Bruk nr.9 på Loesmoen, Hokksund.في حاالت
خاصة جدا سيحصل بعض المواطنين على عرض للتطعيم في المنزل.
هل تحتاج المزيد من المعلومات؟
اضغط هنا لمعرفة المزيد عن اللقاح ضد كوفيد – ١٩

