پیشنهاد واکسن کرونا به کودکان و نوجوانان سنی  ١٢تا  ١٥سال
واکسن کرونا به کودکان و نوجوانان سنی  ١٢تا  ١٥سال پیشنهاد خواهد شد .واکسیناسیون کرونا بە صورت داوطلبانه
خواهد بود.
.
واکسیناسیون کودکان و نوجوانان سنی  ١٢تا  ١٥سال از یک دوز واکسن فایزر تشکیل شده است اگر فرزند شما
دچار بیماری کرونا شده باشد ،در حال حاض واکسن کرونا بە او توصیه نیم گردد.
رضایت کتب
کتب و فرم خود اظهاری تکمیل شده برای
کودکان و نوجوانان زیر  ١٦سال باید به منظور دریافت واکسن ،رضایت ی
واکسیناسیون از طرف هر دوی والدین کە مسئولیت رس ی
پرسب کودک را بە عهده دارند جهت تحویل بە مرکز
واکسیناسیون بە همراه داشتە باشند.
برای کودکان کە تحت رس ی
کتب از طرف خدمات حمایت از کودکان را بە همراه
پرسب دولت یم باشند باید رضایت ی
داشتە باشند.
فرم رضایتنامە و فرم خود اظهاری بە چندین زبان مختلف موجود یم باشد:
فرم رضایتنامە
فرم خود اظهاری
واکسیناسیون عمدتا در مرکز واکسن شهرداری تروندهایم در  Sluppenvegen 14 ،Sluppenصورت یم گید.
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مهم است که یک هفته بی واکسن کرونا و سایر واکسن ها فاصلە زمان وجود داشتە باشد .به عنوان مثال ،این
ی
انسان) و واکسن کرونا در طول پا ر ی
یی به آنها
شامل کودکان  ١٢ساله ای یم باشد که واکسن ( hpvویروس پاپیلوم
پیشنهاد یم شود.
حق کسب اطالعات
کودکان و نوجوانان حق دریافت اطالعات را دارند و باید در تصمیم گیی های مربوط به سالمت خویش حق اظهار
ی
بیشیی را از طرف موسسه بهداشت عمویم بە چندین زبان مختلف
نظر داشتە باشند .در اینجا یم توانید اطالعات
کسب کنید:
واکسن کرونا برای نوجوانان سنی  ١٢تا  ١٥سال  -اطالعات مخترص بە صورت تصویری در مورد واکسیناسیون –
فیلمهان کە موارد زیر را توضیح یم دهند:
اطالعات بە چندین زبان مختلف –
ی
واکسن چیست؟
واکسن ها چگونه عمل یم کنند؟
چرا بر ضد کووید –  ١٩خود را واکسينە یم کنيم؟
سوال و پاسخ در مورد واکسیناسیون کودکان و نوجوانان سنی  ١٢تا  ١٥ساله (تنها بە زبان نروژی)

