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Vaksenlêdan (Aşîlkirin) li dijî Covid-19
Herêma Stockholm’ê li gor derfet û li gor hebûna vaksenê, vaksenlêdana li dijî
Covid-19 pêşkêşî hemî niştecîhên ji ser 18 salan re dike. vaksînekirin dê alîkariya
me bike ku em belavbûna enfeksiyonê kêm bikin û bi vî rengî metirsiya rûdanên
nexweşiyekî giran û mirinê kêm bikin. Ji ber vê yekê, girîng e heta ku mimkin e pir
kes vaksenlêdanê hilbijêrin.
Vaksenlêdan a bi çend astan

Vaksen riya herî bibandor ji bo parastina li hemberî
nexweşiyên giran e an mirin. Vaksenlêdan li Swêdê
gav bi gav pêk tê û ji wan kesên ku hewcedariya
wan a herî mezin heye, pêşî vaksen li wan dikeve.
Ev tê vê wateyê ku berî her kesî, ji gelek komên kal
û pîran re û ji komên metrsîdar re û her weha jî ji
karmendên lênihêrîn û tendurustiyê û çavdêriyê re
derfeta vaksenlêdanê hatiye dayîn. Ji meha Gulanê
ve,pêşniyara vaksînekirinê li gor hebûna vaksenê
dê bi desteyên zêde yên gel were dayin Her wiha
mafê vaksînekirinê ji bo kesên ku penaber in an jî
ne xwedan çar jimareya kesane ya Swêdî (hejmara
kesane) ne jî heye.

Çend vaksenên cihê

Li parêzgeha Stockholmê, em cûreyên cihê yên
vaksenên ku li ser wan kontrolên ewlehiyê baş hatine
kirin û pejirandî ne bi kar tînin. Li dijî Covid-19 mirov
herî zêde bi du caran vaksîne dibe û vaksen li jora
milê mirovî tê xistin. Hûn sê hefte piştî doza yekem a
vaksenê li dijî nexweşbûna Covid-19ê tên parastin, lê
girîng e ku hûn vaksena duduyan jî li xwe xin. Dema
ku hûn vaksîne dibin yê j we re bibêjin ku hûn ê ji bo
doza duyem çawa û kengê werin vaksîne kirin.

Demwergirtin bo vaksînekirinê
Çend rêbaz hene ku bo vaksînekirinê dem were
girtin. Li ser malpera 1177.se hûn dikarin bibînin
ku kengê û kuderê dema vaksenê bo temenê
we hatiye diyarkirin. - Em bi berdewamî klînîkên
vaksenlêdanê zêde dikin da ku bikaribin alîkariya
hemî kesê bikin. Heger Înternet li ber destê we
nebe , hûn dikarin li jimare telefona 1177 bigerin
da ku bizanin kengê hûn dikarin vaksîne bin.
• Heger Bank-ID a (nasnameya we ya bankê û çar
jimareya we ya kesane ) we hebe, hûn dikarin bi
rêya nermalava bi navê Alltid Öppet (her dem
vekirî) bi Swêdî / Îngilîzî bo xwe dem bistînin.

• Heger we hejmara kesane heye lê Bank-ID
tune ye, hûn dikarin bi telefona demgirtinê
demê bistînin:
Swêdî
Îngîlîzî
Erebî
Fînî
Farisî
Polonî
Rûsî 		
Somalî
Spanî 		
Tîgrînya

08-428 429 30
08- 428 429 20
08-428 429 01
08-428 429 03
08-428 429 08
08-428 429 09
08-428 429 11
08-428 429 02
08-428 429 12
08-428 429 04

Gelo hejmara te ya kesane tune? Wê gavê seredana cihekî tendurustiyê bike ew yê alîkariya te bikin.

Zaniyariyên zêde li ser malpera 1177.se bixwînin

Tu dikarî belavbûna
enfeksiyonê kêm bikî
Her çend gelek kes vaksîne bûne jî belavbûna Covid-19ê berdewam dike. Ji ber vê
yekê, pêdivî ye ku em hemî bi domandina şîretan piştî vaksenlêdanê jî arîkar bin
da ku belavkirina enfeksiyonê kêm bikin. Hingê hûn dikarin pêşî li enfektekirina
yekî din bigirin û bibin alîkar ku derdora xwe biparêzin.
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Bi kêm kesan re
hevdîtinê bikin
Tenê bi kesên nêzîkî
xwe re bigerin.

Dûr bisekinin
Ji ciyên ku metirsiya
qelebalixiyê lê heye
dûr bisekinin.

Li malê bimîne
dema kesek ji
malbata we tûşî
Covid-19 bû dibe ku
hemû mal da bimînin

Gava diyarde
û nîşana
nexweşiyê hebe,
xwe test bikin
Sîparîşa testa malê
belaş e.

Rêwîtiya bi
ewlehî bikin

Zaniyriyên nû li malpera 1177.se hene.

Li ser malpera 1177.se derbareyê Covid-19 ku çawa
belav dibe hûn dikarin çi bikin ku ji bo kêmkirina
metirsiyên ji bo we û malbata we, bêtir agahdarî
hene. Agahdarî bi gelek zimanan heye û bi fîliman
tê temamkirin Ji bo pirsên gelemperî derbareyê
Covid-19, hûn dikarin li telefona 113 13 bigerin.
Her weha hûn dikarin li telefona 08-123 680 000
jî bigerin da ku hûn bi Îngilîzî, Erebî, Somalî, Farisî,
Derî, Tîgrînya, Amarinya, Rûsî, Bosnî, Xirwatî, Sirbî
û Spanî agahî bistînin. Xeta telefonê rojên hefteyê
ji saet 09:00 heya 15:00 bersivê dide, lê heger hûn li
demeke din bigerin, hûn dikarin peyamekê bihêlin
paşê wê li we bigerin.
Ji bo pirsên gelemperî derbareyê Covid-19, hûn
dikarin li telefona 113 13 bigerin.
Tenê dema ku hûn derbareyê aşîlêdanê
vaksenlêdanê li agahdariyên bêhtir digerin van
çavkaniyên agahdariyê yên rast-rastîn û ewleh bi kar
bînin:
1177.se, folkhalsomyndigheten.se, krisinformation.se

Li ciyê hûn çûnê ji
hevdîtina mirovên
nû dûr bisekinin.

Zaniyariyên zêde li ser malpera 1177.se bixwînin

