
برای شما که فاقد مدارک شناسایی سوئدی هستید

در مورد واکسیناسیون علیه 
بیماری کووید-19

همه افرادی که در سوئد 18 سال یا بیشتر دارند می توانند 
علیه کووید-19 واکسینه شوند. شما برای دریافت واکسن 

الزم نیست که شهروند سوئد باشید. واکسیناسیون علیه 
کووید-19 اختیاری و رایگان است. 

اگر شما در سوئد زندگی می کنید و یا از مدتی پیش در سوئد بسر می 
برید برای واکسیناسیون از شما دعوت خواهد شد. همچنین به افرادی 

که پناهجو هستند و افرادی که در سوئد بدون اجازه اقامت هستند 
واکسیناسیون رایگان علیه کووید-19 ارایه میشود.

اطالعات مربوط به شما محفوظ است 
هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی برای واکسن زدن کارکنان 

این مراکز هیچ اطالعی درباره شما در اختیار کسی نخواهند گذاشت مگر 
اینکه شما  آن را تایید کرده باشید.   کارکنان مراکز بهداشتی و در درمانی 

وظیفه حفظ اسرار دارند. این کار به این معناست که اطالعات مربوط 
بشما محفوظ است و کارکنان مراکز درمانی مجاز به دادن اطالعاتی 

درباره بیماری شما، مداوای آن یا وضعیت خصوصی شما نیستند. 
رازداری درباره همه بیماران اعمال میشود صرفنظر از اینکه شما حق 

داشته باشید که در سوئد باشید یا حق نداشته باشید.

مدارک شناسایی
اگر مدرک شناسایی معتبر دارید باید آن را به هنگام واکسیناسیون به 

همراه داشته باشید و ارایه کنید. اگر مدارک شناسایی، شماره شناسایی 
شخصی یا شماره هماهنگی ندارید باز می توانید خود را واکسینه کنید. 

از سوی مرکز درمانی بشما یک شماره موقت داده می شود که شما 
الزم است آن را جایی ذخیره کنید. اگر پیش از این شماره ای از سیستم 
درمانی دریافت کرده اید می توانید از آن شماره استفاده کنید. این شماره 
تنها در سیستم درمانی استفاده می شود و اداره دیگری نمی تواند از آن 

استفاده کند یا با آن شما را پیدا کند. 

واکسیناسیون برای پیگیری بعدی ثبت می شود 
همه مراقبت های بهداشتی و درمانی، حتی واکسیناسیون، در سیستم 

ژورنال پزشکی مراکز درمانی ثبت میشود زیرا مراکز بهداشتی و 
درمانی بتوانند داروی درست به بیمار بدهند و جریان مداوای او را 

دنبال کنند. بسیار مهم است که شما مدرک شناسایی داشته باشید یا بشما 
یک شماره شناسایی موقت به هنگام واکسیناسیون داده شود بطوری که 
کارکنان سیستم درمانی بتوانند ثبت کنند که چه واکسنی بشما داده شده، 

آیا شما دچار عوارض جانبی شده اید و آیا شما از دارویی استفاده میکنید 
یا نه.

اگر دچار عوارض جانبی شدید و به دالیل دیگری بعد از واکسیناسیون 
حالتان خوب نیست مهم است که بدانیم کدام واکسن بشما داده شده و این 

کار در چه تاریخی بوده است. شما می توانید یک کپی کاغذی از ژورنال 
پزشکی خود را بگیرید و نگهداری کنید و در صورت نیاز به مراکز 

بهداشتی و درمانی نشان دهید. بیمارستان ها و مناطق بهداری گوناگون 
ممکن است سیستم های ژورنال پزشکی گوناگونی داشته باشند. به این 
دلیل مهم است که یک مدرک یا سندی درباره واکسیناسیون خود داشته 

باشید.

از خود و سایرین در برابر کووید-19 محافظت کنید
همه مسئولیت دارند که از شیوع بیماری های عفونی جلوگیری کنند. 

واکسن زدن بهترین راه برای جلوگیری از بیماری جدی و شیوع 
کووید-19 است. اگر واکسینه نشده اید، الزم است 

با دیگران فاصله بگیرید	 
از ازدحام و گردهمآیی های بزرگ در زیر یک   	 

سقف دوری کنید.

حتی زمانی که واکسینه می شوید، مهم است که اگر بیمار هستید در خانه 
بمانید. هنوز کووید-19 بطور گسترده ای شایع است.
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