اطالعاتییا یزیکمونیØvre Eikerید یریمور یدیواکسنیکوید۱۹-
واکسنیبزنی یدی -ا یزیخو یدی یویدیگرانیمحافظتیکنید!
هدف اصیل از واکسن کورونا محافظت از زندگ و سالمت افرادی است که در معرض
خطر جدی بیماری کوید  ۱۹ -قرار دارند .واکسیناسیون در نروژ داوطلبانه است و واکسن
جدید علیه کوید  ۱۹ -رایگان است .توصیه یمکنیم وقت واکسن به شما پیشنهاد یمشود
آن را استفاده کنید.

هدفیا یزیواکسیناسیونیاینیاست:
 ۰کاهش خطر مرگ
 ۰کاهش خطر ابتال به بیماری جدی
 ۰حفظ خدمات رضوری و زیرساختهای حیات
 ۰محافظت از اشتغال
 ۰بازگشات جامعه
ر
ساکنی باالی  ۱۸سال تقاضا یمکند ،ضف نظر از اینکه واکسن
این کمون از تمام
یمخواهند یا نه ،در ارسع وقت در مکان دیجیتایل واکسیناسیون ثبت نام کنند.
نحوهءیثبتینام:
 )۱خودتانیریایثبتیکنید
بگیید
 )۲ا یزیییکیا یزیاقوامیییایآشنایانینزدیکیخو یدیکمکی ر
بگیید
 )۳بیایتلفنیواکسیناسیونیتماسی ر
گزینهءی:۱
ر
برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید .اگر یمخواهید زبات غی از زبان نروژی را انتخاب کنید،
ُ
بر روی کره در گوشه باال ،سمت راست کلیک کنید .شما باید با  BankIDوارد شوید.
راهنماها را دنبال کنید .در صورت که واکسن را یمخواهید ،ما از شماره ر
تلفت که ثبت
یمکنید استفاده یمکنیم تا به شما اطالعات در بارهء زمان نوبت واکسیناسیون شما
بدهیم.

گزینهءی:۲
از اقوام یا آشنایان نزدیک خود کمک بگیید تا خود را ثبت کنید .به گزینهء  ۱نگاه کنید،
یا برای اطالعات بیشی اینجا را کلیک کنید (به زبان نروژی) .کیس که به شما کمک یمکند
باید با  BankIDخود وارد شود ،و در ادامه اطالعات مربوط را وارد کند .ما از شماره
ر
تلفت که ثبت یمشود استفاده یمکنیم تا به شما در بارهء زمان نوبت واکسیناسیونتان
اطالع دهیم.
گزینهی:۳
در صورت احتیاج به کمک با تلفنیواکسیناسیون،یشمارهی ۹۰۶۸۳۴۳۲تماس بگیید .ما
به زبان نروژی و انگلییس گفتگو یمکنیم .ر
زمات را برای انتظار در نظر داشته باشید.
هنگامیثبتینامیچهیاتفاقیییمافتد؟
پس از ثبت نام ،پیامیک دریافت خواهید کرد .هنگایم که نوبت به واکسیناسیون شما
یمرسد ،پیامک جدیدی حاوی پیوند(لینک) به سیستم قرار مالقات دریافت خواهید
کرد .برای رزرو قرار مالقات ،در ارسع وقت پس از دریافت پیامک ،بر روی آن لینک
کلیک کنید.
زمان واکسیناسیون مشخص نیست ،این به زمان دریافت واکسن توسط این کمون بستیک
دارد .دعوت به واکسن به شکل اخطار کوتاه مدت خواهد بود.
این واکسن شامل د یویدوز است که باید با فاصلهء چند هفتهء مشخص انجام شود.
هنگایم که قرار مالقات برای دوز واکسیناسیون اول را رزرو کردید ،قرار مالقات جدیدی
برای دوز دوم به طور خودکار برای شما ایجاد یمشود.
واکسیناسیونید یریکجیایانجامییمشود؟
در اصل ،تمام واکسیناسیونها در ایستگاه واکسیناسیون در محل قبیل Loe ،Bergan
 Bruk nr. 9در Loesmoen, Hokksundانجام یمشود .در موارد بسیار خاص،
یمتوان به یک شخص واکسیناسیون را در خانه ارائه داد.
آییایمایلیبهیدریافتیاطالعاتیبیشیییهستید؟
برای اطالعات بیشی در باره واکسن کوید  ۱۹ -اینجا را کلیک کنید.

