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لقاح كوفيد19-

 يعطى أوالً لمن هم في أمس الحاجة إلى الحماية من فيروس كوروناستبدأ ستوكهولم في بداية عام  ، 2021بتقديم لقاحات كوفيد 19-للسكان الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية
التي يوفرها اللقاح .خالل األشهر القليلة المقبلة ،سيتم تقديم اللقاحات المجانية لكل من تزيد أعمارهم عن 18
عا ًم ا ،ولكن سيتم تقديم اللقاحات أوالً لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بأع راض شديدة في حال إصابتهم
بمرض كوفيد .19-
ستساعدنا اللقاحات في الحد من انتشار العدوى وبالتالي تقليل
خطر اإلصابة بأع راض خطيرة والوفاة بسبب الفيروس .لذلك
فإنه من الضروري أن يقرر أكبر عدد ممكن من الناس الحصول
على اللقاح .كما يجب في الوقت نفسه بأن يستمر الجميع في
الحفاظ على المسافة بين بعضهم البعض ،ومقابلة األشخاص
الذين يعيشون معهم فقط وتجنب الصاالت الرياضية وم راكز
التسوق وتجمعات وجبات العشاء والحفالت .وكما كان عليه
الحال في السابق ،يجب على الجميع البقاء في المنزل عند أدنى
عارض وحجز موعد إلج راء الفحص إذا لم تختفي األع راض
خالل  24ساعة.

يتم تقديم اللقاح أوالً لمن هم في أمس الحاجة إليه

سيتم التطعيم في السويد على ثالث م راحل حيث يتم تقديم اللقاح
لمن هم في أمس الحاجة إليه أوالً .سيكون اللقاح مجان ًي ا للجميع.

•المجموعة األولى هم األشخاص الذين يعيشون في
مساكن خاصة للمسنين واألشخاص الذين لديهم رعاية
من زلية ،وخاصة ممن تزيد أعمارهم عن  70عا ًم ا.
سيتلقى البالغون الذين يعيشون مع شخص لديه رعاية
ض ا اللقاح في المرحلة األولى .هذا ينطبق أي ً
من زلية أي ً
ضا
على الموظفين الذين يقابلون األشخاص المعرضين
للخطر بشكل خاص وذلك في دور رعاية المسنين
والرعاية الصحية وغيرها من أشكال الرعاية.
•المجموعة الثانية التي سيتم تقديم اللقاح لهم هم
السكان الذين ينتمون إلى مجموعات الخطر ،وطاقم
الرعاية والتمريض والسكان الذين تزيد أعمارهم عن
 70عا ًم ا.
•المجموعة الثالثة هي جميع السكان فوق سن .18

عدة لقاحات مختلفة للسويد وستوكهولم

سيتم في السويد استخدام عدة أنواع مختلفة من اللقاحات المعتمدة.
يتم أخذ اللقاحات على مرتين (جرعة واحدة في كل مرة) بحيث
تت راوح المدة الزمنية بين الجرعة األولى والثانية أسبوعين إلى
أربعة أسابيع .يمكنكم ق راءة المزيد من المعلومات حول اللقاحات
على  ، 1177.seحيث يتم تحديث المعلومات هناك باستم رار .من
المتوقع أن يكون توافر اللقاحات متفاو ًت ا على مدى فترة طويلة.

حجز موعد أم ال؟

ستجدون المزيد من المعلومات على  1177.seحول كيفية إج راء
التطعيم في المجموعات المختلفة .تلك المعلومات يتم تحديثها
بشكل مستمر .إذا لم يكن لديكم إنترنت ،يمكنكم االتصال بـ 1177
عبر الهاتف .يمكنكم أي ً
ض ا االتصال بالرقم 08-123 680 00
للحصول على معلومات حول فيروس كورونا بعدة لغات .ال تتصلوا
بمركز الرعاية الصحية الخاص بكم أو بالطبيب اآلن لتحديد موعد
للتطعيم.

أين نجد المزيد من المعلومات؟

تتوفر المزيد من المعلومات حول لقاح مرض كوفيد  19-على الموقع
www.1177.se

لألسئلة العامة حول كوفيد  ، 19-يمكنكم االتصال على.113 13
يمكنكم أي ً
ض ا االتصال بالرقم  08-123 680 00للحصول على
معلومات حول فيروس كورونا بعدة لغات .خط الهاتف مفتوح طوال
أيام األسبوع ماعدا السبت واألحد من  9.00صباحً ا حتى 3:00
ظهرًا .إذا اتصلتم خارج هذه األوقات فيمكنكم ترك رسالة وسيتم
معاودة االتصال بكم .اللغات المتوفرة هنا هي اإلنجليزية والعربية
والصومالية والفارسية والدارية والتغرينية وأمارينجا والروسية.
استخدموا فقط مصادر المعلومات التي تم التحقق من صحتها
والمصادر اآلمنة عندما تبحثون عن المزيد من المعلومات حول
اللقاح:
1177.se, folkhalsomyndigheten.se, krisinformation.se

تتوفر المزيد من المعلومات حول لقاح مرض كوفيد  19-على الموقع www.1177.se

