الموافقة ع تلقيح اﻷطفال والش اب من
سن  12إ  15عاما
معلومات عن التلقيح

لقاح كوف د 19-المعتمد لﻸطفال والش اب الذين ت لغ أعمارهم  12عاما أو أ

متاح اﻵن.

ما قرب من  20مليون طفل ش قاع اﻷرض تتجاوز أعمارهم سن  12عاما تلقوا لقاح كوف د .19-ثم إن الم د من
المعرفة عن فوائد اللقاح متاحة اﻵن .فتو هيئة الصحة العامة لهذا الس ب بتلقيح اﻷطفال الذين ت لغ أعمارهم 12
عاما أو أ من كوف د.19-
وت اللقاحات من اﻹصا ة كوف د 19-ما أنه قلل من ان شار العدوى .التلقيح من كوف د 19-اخت اري ومجا
للجميع الس د.
وﻻ د من جرعت ﻻ ساب الحما ة ال اف ة .وس ُ منح اللقاح لتﻼم ذ صفوف ،9-4
الرعا ة الصح ة والطب ة وقسم صحة التﻼم ذ.

الموافقة ع التلقيح

عل ك صفتك صفت ما و

ظل تعاون وثيق ب

قطاع

ُ
ول أمر الطفل تقد م الموافقة ق ل التلقيح .وتقدم الموافقة ع هذه اﻻستمارة.

جب ق ل التلقيح إتمام تعبئة اﻹقرار الص الرق  .عبئه مع طفلك .تؤكد موجب هذه اﻻستمارة أنك ع أت اﻹقرار
الص مع طفلك .مكنك العثور عل ه هنا.1177.se/blekinge/halsodeklaration-12-15 :
حالة كون الحضانة مش كة فﻼ د ل ﻼ ول اﻷمر من تقد م موافقتهما ع
تعبئة اﻹقرار الص .

ل من الموافقة وتأ د شاركهما

الم د من المعلومات موجودة ع  .1177.se/blekinge/sa-far-du-vaccin-covid-19 :جب تقد م
الموافقة من خﻼل التوقيع ع هذه اﻻستمارة إ المدرسة ق ل التلقيح .ﻻحظ أن المدرسة ستعلن عن آخر
موعد لتقد م استمارة الموافقة.
حالة عدم إتمام تعبئة الموافقة واﻹقرار الص

فﻼ مكن إجراء التلقيح.

اقرأ الم د

الصفحة التال ة.

الموافقة ع لقاح كوف د 19-ل ل من الجرعة  1والجرعة  2وكذلك تأ د ال شارك
تعبئة اﻹقرار الص
____________________________________________________________________________

الرقم الشخ

اسم الطفل
نعم ،ع أت ع أنا اﻹقرار الص

مع طف

نعم ،أوافق نوافق ع تلقيح طف
ﻼ ،ﻻ أوافق نوافق ع تلقيح طف

طفلنا.

طفلنا.
طفلنا.

التوق عات
____________________________________________________________________________

توقيع و اﻷمر

رقم الهاتف

______________________________________

كتا ة اﻻسم خط واضح

____________________________________________________________________________

توقيع و اﻷمر

رقم الهاتف

______________________________________

كتا ة اﻻسم خط واضح
حالة كون الحضانة مش كة ف جب توقيع ﻼ ول اﻷمر.
قد حتاج إقل م ل كينجه لمعالجة الب انات الشخص ة ﻷس اب قانون ة .لﻼس ادة من المعلومات عن ك ف ة
معالجة إقل م ل كينجه للب انات الشخص ة فاقرأ الم د ع .regionblekinge.se/personuppgifter
الحاﻻت ال ﻻ منح فيها و اﻷمر موافقته فقد عت طفلك طفل ما أنه ناضج ما ك
شأن التلقيح بنفسه ،ط أن كون أتم  15عاما .وس جري وقت التلقيح تقي م النضج.

ﻻتخاذ قراره

