
درود بر ُشما، که سرپرست هستید!
نُوبِت واکسیناسیون فرزند شماست!

واکسیناسیون کُوید-۱۹ برای نوجواناِن بین ۱۲ تا ۱۵ ساله در هفته ۴۱ امسال آغاز می شود. تزریق نوبت 
اول و دوم  واکسن از پائیز امسال، به صورت داوطلبانه، تدریجی و در محیط مدرسه و به وسیله 

پرستاران ناحیه ی بلکینگه انجام می پذیرد. زماِن واکسینه شدِن فرزنِد شما از طریق مدرسه به شما اطاّلع 
داده خواهد شد. 

قبل از دریافِت واکسن، فُرمِ اظهارنامه ی سالمتی بایست مشترکاً به وسیله ی والدین و فرزند پُر شود. به سئواالت 
پرسشنامه به صورت دیجیتال قبل از نوبت اول و دوم دریافت واکسن و از طریق مراجعه به صفحه ی 1177 پاسخ 

 1177.se/blekinge داده می شود. نامِ مدرسه ی فرزنِد خود را بعد از انتخاِب کموِن محل زندگی در تارنمای
خواهید یافت.

برگه ی رضایت نامه ای که بوسیله ی پست به منزل شما فرستاده می شود را با همراهی فرزندتان مرور کنید. این 
برگه بایست پس از امضای والد/والدین، در یک پاکت نامه ی سربسته، به پرستار مدرسه تحویل داده شود. برای 

انجام واکسیناسیون تحویل هر دو برگه ی رضایت نامه تزریق واکسن و اظهارنامه ی سالمتی ضروری ست.

اگر فرزند شما دارای هرگونه مدرک شناسائی، مثل گذرنامه است، آن را در زمان تزریق واکسن به همراه داشته 
باشید. اگر در مورد واکسن کوید-۱۹ هرگونه سئوالی دارید با مرکز اطالعات ناحیه ی بلکینگه، با شماره تلفن 

۰۴۵۵۷۳۱۰۹۱ تماس بگیرید. این مرکز بین ساعات ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در روزهای کاری هفته پاسخگوی 
سئواالت شما خواهد بود.

همه ی نوجوانانی که ۱۲ ساِل تمام دارند می توانند واکسینه شوند. دریافِت واکسن کُوید-۱۹ داوطلبانه و رایگان 
است.

واکسیناسیوِن تعداد بیشتری از شهروندان در مقابل کُوید-۱۹ ضروری است.
خطر ابتالء به بیماری کُوید-۱۹ برای اطفال به اندازه ی ابتالی بزرگساالن جدی است. کودکان نیز می توانند دچار 

بیماری شدید شوند. واکسیناسیون کُوید-۱۹ مطمئن ترین راه برای جلوگیری از ابتالء فرزنِد شما به این 
بیماریست.

ادامه در صفحه ی بعدی 



واکسینه شدن از ابتالء به بیماری حفاظت و جلوگیری می کند
واکسن کُوید-۱۹ برای تزریق به افراد جوان تر و جلوگیری از ابتالء حاد و شدید آنها به این بیماری به دقت مورد 

آزمایش قرار گرفته است. چند میلیون کودک در سرتاسر جهان تاکنون در مقابل کُوید-۱۹ واکسینه شده اند.

امکاِن سرایِت ویروس کرونا به افراد واکسینه شده، هر چند نادر، وجود دارد. در صورتی که شخص واکسن زده 
شده به بیماری کُوید-۱۹ مبتال شود، در آن صورت عالئم بیماری بسیار خفیف خواهد بود. هر چند که افراد 

واکسینه شده باشند، در صورت ظهور عالئم بیماری و سرماخوردگی بایست در خانه بمانند.

در مورد واکسن کُوید-۱۹
قبل از واکسینه کردن فرزند شما، به سئواالتی در مورد وضعیت سالمتی او، به طور مثال در مورد آلرژی و 

حساسیت پاسخ خواهید داد. واکسیناسیون از طریِق تزریق به قسمِت فوقانیِ بازو صورت می گیرد.

حال فرزند شما بعد از دریافت واکسن می تواند اینگونه باشد
حال اکثر افراد بعد از واکسینه شدن خوب و رضایتبخش است. تعدادی از افراد یا احساس خستگی می کنند، یا 

کمی تب می کنند و یا احساِس تن درد دارند. این یک واکنش عادیست و شخص واکسینه شده تنها نیاز به 
استراحت در طول روزی را دارد که دچار این عالئم شده است. امکاِن این نیز وجود دارد که محِل تزریق واکسن 

چند روزی دردناک باشد.

بروِز عالئمِ جدی بیماری، بعد از تزریق واکسن، بسیار نادر است. با اینحال، در صورتی که افراد احساِس 
کسالت شدید و دچار شدن به عوارضی که برای آنها غیر عادیست بکنند، می بایست به بخِش خدماِت درمانی 

مراجعه کنند. یکی از عوارض بسیار نادر پس از واکسینه شدن، التهاِب ماهیچه ی قلب است. شخِص مبتالء 
احساِس درد در ناحیه ی قفسه ی سینه خواهد کرد و دچاِر تنگی نفس خواهد شد. با اینحال احتماِل عارضه ی 

التهاب ماهیچه ی قلب در صورت ابتالء به بیماری عفونی کوید-۱۹ بسیار بیشتر از ظهور این نشانه ی بیماری پس 
از دریافِت واکسن است. در صورتی که فرزنِد شما، پس از تزریِق واکسن، دچاِر ناخوشی شد با شماره تلفن 

۱۱۷۷، مرکز ارائه ی خدمات درمانی تلفنی، برای دریافت مشاوره و راهنمائی تماس بگیرید.

سئوال دارید؟
سئوال داشنت قبل از دریافِت واکسن، امری عادیست. در خانه و با دیگر اعضای خانواده در مورد واکسیناسیون 

کُوید-۱۹ گفتگو کنید. این منتِ اطاّلعاتی را به همراه فرزنِد خود بخوانید.

برای کسب اطاّلعاِت بیشتر به تارنمای خدمات درمانیِ سوئد، se.1177، و یا صفحه ی اینترنتی اداره کّل سالمِت 
عمومی سوئد folkhalsomyndigheten.se مراجعه کنید. همچنین، برای دریافِت پاسخ سئوال های احتمالی 

خود، می توانید با مرکِز اطاّلعات استان بلکینگه با شماره تلفن ۰۴۵۵۷۳۱۰۹۱ تماس بگیرید.


