
 

 

 2. معلومات عن الجرعة 19 –التلقيح ضد مرض كوفيد 

فيتطلب األمر جرعتين من اللقاح. بناء عليه يتوجب عليك أن  19 –لكي تحصل على أفضل وقاية ممكنة ضد مرض كوفيد 

 .1تتناول اللقاح في مرتين مختلفتين. تتعلق هذه المعلومات بالشخص الذي تناول سابقا اللقاح بالجرعة 

على جرعتين بحيث يكون بين الجرعة األولى والثانية فترة زمنية معينة. بعد أن  19 -يتم تناول اللقاح ضد مرض كوفيد 

ستحصل على بطاقة تلقيح يتبين منها ما هي نوع اللقاح الذي حصلت عليه ومتى يجب أن تتناول  1تتناول اللقاح بالجرعة 

 .1صل مع مكان التلقيح الذي حصلت فيه على الجرعة اإمكانك أن تتو. في حالة فقدان بطاقة التلقيح فب2الجرعة 

في األسبوع  2إن هذا يعني أنه إذا كنت ستتناول الجرعة قبل الموعد بأسبوع.  2يجب أن تحجز موعد التلقيح بالجرعة 

فيتوجب عليك  7رقم في األسبوع 2. وأنه إذا كنت ستتناول الجرعة 5فيتوجب عليك أن تحجز الموعد خالل األسبوع  6رقم 

 وهكذا. 6أن تحجز الموعد خالل األسبوع 

. يعود سبب ذلك إلى أن اإلجابات في 1أو مباشرة بعد الجرعة  1في نفس الوقت مع الجرعة  2ال يجب حجز الجرعة 

لمثال ا ليجب أن تكون واقعية قدر اإلمكان. يمكن أن يكون الشخص على سبي 2التصريح عن الحالة الصحية قبيل الجرعة 

 قد حصل على دواء جديد أو أصيب برد فعل بعد الجرعة األولى أو أن المرأة أصبحت حامل خالل هذه الفترة. 

 احجز موعد التلقيح

. اختر  se/Gavleborg.1177احجز موعد التلقيح عن طريق إذا كان يوجد لديك هوية بنكية عن طريق الجوال: 

tidbokningslänken för Invånare  2للجرعة  حجز المواعيد اختر ومن ثم للمواطنينأي حجز المواعيد 

(tidbokning för vaccination dos 2 .) 

اختر زر االختيار  لحجز الموعد. 026-00 03 15اتصل بالرقم هوية بنكية عن طريق الجوال: إذا لم يكن يوجد لديك 

tidbokning av dos 2 2بالجرعة حجز موعد التلقيح وقم ب. 

 سارية حاليا. ض مرضاأن تذهب إلى مكان التلقيح إذا كانت توجد لديك أعر بإمكانكليس الحظ أنه 

 إلغاء موعد التلقيح

الرسالة الهاتفية بالذي حصلت عليه  bokningsbekräftelsenالحجز  دتأكي إشعار تقوم بإلغاء موعد التلقيح عن طريق

خطاب التأكيد يوجد رابط يؤدي إلى إلغاء الحجز. إذا كنت قد حجزت  القصيرة )اس ام اس( أو بالبريد االلكتروني. في

 .00 03 15-026ف عليك أن تقوم بإلغاء الحجز أيضا على الرقم نفسه تموعدا للتلقيح عن طريق الها

 لتوصيل إلى مكان التلقيحللديك إمكانية يكن إذا لم 

التلقيح بنفسه أو بمساعدة آخرين فيمكن أن يقوم بحجز خدمات  بالنسبة للشخص الذي ال تتوفر لديه إمكانية توصيله إلى مكان

لحجز خدمة النقل. يمكن أن تقوم بحجز  00 03 15-026نقل مجانية. احجز أوال موعد التلقيح ومن ثم اتصل هاتفيا بالرقم 

عليك سابق ليوم التلقيح. من اليوم ال 12,00الساعة  إلى حد ال يتعدىيوما، ولكن  14موعد النقل قبل الموعد بما ال يقل عن 

 ك.الحجز في حالة وجود عوائق تحول دون ذل إلغاء ىال تنسأ

 .se/Gavleborg.1177مزيد من المعلومات على موقع اإلنترنت ستجد ال

 00 03 15-026إذا لم يكن بمقدورك البحث عن ذلك رقميا بنفسك اتصل بالرقم 


