
 واکسین کرونا

شما می توانید وقت همٔه ساکنین شهر تروندهایم پیشکش واکسین ضد مرض کرونا را بدست آورده اند. 

 برای واکسین نمودن را از طریق فورمٔه دیجیتل سفارش دهید. 

 

 کی واکسین بدست می آورد؟ 

اطفال بین د. ند بدست آورنباش می تواند واکسین را هر وقت که خواستهدارند  16همه کسانی که سن باالتر از 

 باید از ولی االمر )والدین( اجازه داشته باشند.  16و  12سنین 

 ومستجویز  –و باالتر از آن  65افرادی که سن 

 مناز طریق صحفه سوم( را تجویز )تقویتی تجویز آن است شما می توانید وقت زرق نمودن باالتر از سال و یا  65اگر سن شما 

(Min side )سفارش دهید . 

دوم تجویز . در صورت که برای شما پیام کتبی نرسیده باشد و از زرق دوم واکسین کرونا باید کم از کم پنج ماه گذشته باشدتجویز از زرق 

 واکسین کرونا پنج ماه گذشته باشد، شما باز هم می توانید وقت برای زرق کرونا سفارش دهید. 

Personer i risikogruppen - dose tre افراد که در گروپ آسیب پذیر می باشند – تجویز سوم 
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سوم کرونا را بدست آورید. تجویز باید کم از کم چهار هفته گذشته باشد تا این که شما بتوانید دوم واکسین کرونا تجویز از    

و یا ادارٔه خدمات صحی تخصصی دیگری را بدست آورده باشید که زرق  [St. Olav]شما نامهٔ از شفاخانهٔ سانت اوالف  کهدر صورت 

 Min sideخود را از طریق صفحهٔ انترنتی شاروالی با وارد شدن به باید سوم واکسین برای شما توصیه گردیده باشد، شما تجویز 

  نماید.ر اجستر

و  حاصل ننموده ایداز شاروالی تروندهایم را در صورت که شما نامهٔ از ادارهٔ خدمات صحی تخصصی را بدست نیآورده باشید و یا پیام کتبی 

  نماید. اجسترر Min sideخود را از طریق صفحهٔ انترنتی شاروالی با وارد شدن به باید ، شما شما جزء گروپ آسیب پذیر می باشید

 

 واکسین های که در تروندهایم استفاده می گردد

برای معلومات بیشتر به صفحهٔ می باشند.  ]Moderna[مودرنا و  ]Pfizer[واکسین های که در تروندهایم استفاده می گردد از شرکت فایزر 

 . انترنتی انستیتیوت صحت عامه مراجعه نماید

 واکسین سفارش دادن وقت برای زرق 

 فورمه 

برای سفارش دادن وقت زرق واکسین استفاده نماید. را شما می توانید فورمٔه دیجیتل   

 برای سفارش دادن وقت زرق واکسین وارد گردید

)فرد نزدیک به شما( می تواند با استفاده از هویت خود وارد این فورمٔه دیجیتل گردیده و برای  اقارب نزدیک

 شما وقت زرق واکسین سفارش دهد. 

 تیلیفون

اگر شما نمی توانید که از طریق انترنت برای تان وقت زرق واکسین سفارش دهید شما می توانید به شمارهٔ 

 تماس حاصل نماید. 52 90 40 90

 بدانیداز آن که سفارش بدهید باید موارد ذیل را  قبل

 باشم؟ گرفته، و یا باید من وقت (دراپ اینم )آیا من می توانم فقط حاضر شو

حاضر  [Sluppen]به مرکز آزمایش ها به شلوپن  14:00 – 09:00شما می توانید بین روز های دوشنبه الی جمعه بین ساعت 

 گردید. 

 دهید. بسفارش  از قبل شدن جلوگیری به عمل آید توصیهٔ ما این است که شما وقت زرق واکسین صفبرای این که از 

 را بخواهم برای خود زرق نمایم؟ یسین دیگراکچه مدتی من باید منتظر بمانم در صورت که من یک و
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 یک هفته بین واکسین کرونا و واکسین دیگری گذشته باشد.کم باید کم از 

 باید کنم؟ باشم، چیشته در صورت که من به ترجمان ضرورت ندا

 شما حق داشتن به ترجمان را دارا می باشید. ترجمان برای شما رایگان است. 

تماس حاصل نماید. آنها وقت واکسین و ترجمان  52 90 50 90در صورت که شما به ترجمان ضرورت دارید به تیلیفون کرونا 

 در صورت ضرورت برای تان سفارش می دهد. 

این بدین معنی است که آنها معلومات صحی تان را به شکل مرموز و راز ترجمان مکلفیت رازداری دارند.  هردو پروسونل صحی و

 حفاظت می نمایند. 

 زرق واکسینوقت فسخ و تغیر دادن 

در صورت که شما امکانات حاضر شدن به وقت و محل تعیین شده را نداشته باشید شما می توانید که، با 

وقت را تغیر و یا فسخ  زنگ زده و 90 50 90 52وقت و یا به شماره  واردشدن به فورمه سفارش دادن

 نماید.

 وقت زرق واکسین من چی وقت است؟

 کرونا را مشاهده نماید. واکسین وقت زرق  واردشدن به فورمه سفارش دادن با شما می توانید

 16اجازه نامه برای واکسین نمودن اطفال و نوجوانان زیر سن 

را  مسٔولیت پرورش کهباید اجازه نامٔه کتبی از جانب هر دو ولی االمر )والدین(  16اطفال و نوجوانان زیر سن 

واکسین تجویز فورمه را همراه خود با مرکز واکسین را بدست آورند.  ارا با خود داشته باشند تا آنه دشته باشند،

 بیآورید. 

واکسین می آورد با خود اجازه نامهٔ کتبی تجویز اطفال که تحت پرورش دولت استند باید کسی که آنها را به مرکز 

 از ادارٔه خدمات حمایت طفل داشته باشد. 

 را خانه پوری نموده و با خود در وقت زرق واکسین داشته باشید.  اظهارنامٔه شخصیو  اجازه نامهفورمه های 

 

 معلومات ضروری و حاضر شدن در محل واکسیناسیون 

 واکسین در کجا تطبیق می گردد؟

 تطبیق می گردد.  [Sluppen]واکسین در شلوپن 
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 . NTNUامتحانات  صالون های Sluppenvegen 14آدرس: 

 عراده موتر در عقب محل واکسیناسیون فراهم گردیده است. 300: زمینه برای پارک نمودن پارک عراده جات

خدمات اجراء  [Sluppen]و شلوپن  [Lerkendal]( بین لرکندال 19بس های لینی )شماره  AtBشرکت ملی بس  :ملی بس

رفت و در روز های هفته  15:49 – 07:59دقیقه بین ساعت  20بس ها در هر  [Lerkendal]می نماید. بین لرکندال 

 . هده نمایدرا مشا AtBبرای معلومات مذید صفحه انترنتی  برگشت دارند. 

 .تطبیق می گردد، را تماشا نماید ]Sluppen[در شلوپن چگونه واکسین در اینجا شما می توانید فلم کوتاه در مورد این که 

  .زیادتر معلومات بدست آورید ]Sluppen[در مورد مرکز واکسیناسیون شلوپن 

. 

 آیا شاروالی ترانسپورت رفت و برگشت به مرکز واکسیناسیون را پیشکش می نماید؟

 تهیه نماید. را نخیر، شما باید خود تان ترانسپورت رفت و برگشت تا محل واکسیناسیون 

 خدمات اجراء می نماید. [Sluppen]و شلوپن  [Lerkendal]( بین لرکندال 19بس های لینی )شماره  AtBشرکت ملی بس 

 کاری ملی بس را از موارد ذیل نشر می گردداوقات 

  خدمات پالن گذاری خط های بسAtB 

  جدول های خطوط بسAtB و نشریه ها در صفحه انترنتی AtB atb.no  که به شکل منظم در قسمت باالیی

 .می گردد صبصفحه انترنتی ن

 28.html-article16018-sluppen-til-www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss 

  های مختلف مرکز واکسیناسیون نصب گردیده و به طور هفته وار تجدید  قسمتهای خطوط بس همچنان در جدول

 می گردد.

 .را مشاهده نماید AtB برای معلومات مذید صفحه انترنتی

 

 چه چیز را باید به یاد داشته باشم؟ مواکسین حاضر می گرد تجویززمان که من برای 

 به وقت معین حاضر باشید ●

 ماسک استفاده نماید از ●

سند برای تثبیت هویت را با خود داشته باشید، این می تواند به طور مثال پاسپورت، کارت ملی هویت، الیسنس راننده گی و  ●

 یا کارت بانک با تصویر باشد

 به تن داشته باشید که واکسین به ساده گی تطبیق گردد، به طور مثال بلوز یلباس ●

 که شما استفاده می نماید را با خود داشته باشیدمعلومات جدید ادویه جات  ●

 با خود داشته باشم؟  پایوازآیا من می توانم رهنما یا 

 یا فرد کمک کننده ضروری را با خود داشته باشید. پایوازدر صورت ضرورت شما می توانید 

در صورت که شما بعد از واکسین وابسته به استفاده از راه خروجی معلولین و معیوبین می باشید باید شما در هنگام ورود به محافظین 

 آورید. خروج از آن راه را بدست  اجازه نامهبگوید تا این که شما 
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 آیا من می توانم به صورت فوری بعد از تطبیق واکسین بروم؟

 دقیقه شما تحت مراقبت باشید. 20باید برای زرق گردید شما واکسین برای بعد از آن که 

 دقیقه تحت مراقبت باشید.  60ید باید شما برای ه ادر صورت که شما قبالً عکس العمل جدی حساسیت را داشت

 آیا من می توانم به وقت زرق واکسین حاضر گردم با وجود آن که من مریض استم؟ 

 تن واکسین حاضر می گردید باید صحتمند باشید. نخیر، زمان که شما برای گرف

 را داشته باشید باید شما به وقت تعین شدٔه واکسین حاضر نگردید. مرض دیگری انتانیدر صورت که شما عالیم ریزش و یا کدام نوع 

  

 کرونایا مدرک  گواهی نامهٔ 

 19 –که شما بعد از مصاب شدن به مرض کوید و یا این مدرک کرونا نشان میدهد که آیا شما واکسین گردیده اید، 

 معافیت حاصل نموده اید و یا این که نتیجه آزمایش کرونا شما منفی می باشد. 

 .وارد گردید helsenorge.noبه صفحه انترنتی  تانمدرک کرونا مشاهده نمودن برای 

 FHIو صحفٔه انترنتی  helsenorge.no برای معلومات مذید در مورد مدرک کرونا در صحفهٔ انترنتی

 مراجعه نماید. 

 معلومات مذید

 در مورد واکسین کرونا

 helsenorge.noدر مورد واکسین کرونا در صفحهٔ انترنتی  ●

  صحت عامهدر مورد واکسین کرونا از صفحه انترنتی انستیتیوت  ●

 اشکال و توضیحات به صورت عموم معلومات کوتاه با  3 – 2 – 1کرونا در سه قدم  ●

 فلم های کوتاه که توضیح و تشریح می نماید – معلومات در مورد واکسین به زبان های مختلف ●

 سال 15 – 12در مورد واکسین نمودن نوجوانان بین سن 

 معلومات کوتاه با تصاویر – سال 12 – 15واکسین کرونا برای نوجوانان بین سنین  ●

 ورد اجازه نامه به نماینده گی از اطفال برای واکسین کرونامعلومات مذید از ریاست صحت عامه در م ●

 )شاروالی ترندهایم( سال 12 – 15معلومات در مورد واکسین کرونا برای نوجوانان بین سنین  ●

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_dra_med_en_gang_jeg_er_vaksinert
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_dra_med_en_gang_jeg_er_vaksinert
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_mote_opp_til_timen_selv_om_jeg_er_syk
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/slik-skal-du-fa-vaksine-i-trondheim/#kan_jeg_mote_opp_til_timen_selv_om_jeg_er_syk
https://tjenester.helsenorge.no/koronasertifikat
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
https://vimeo.com/showcase/8567491
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/14-nyhetsbilder-og-dokumenter/koronadokumenter/21_20272-1covid--19---samtykke-pa-vegne-av-barn-til-koronavaksine_hdir_juridisk-vurdering.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nOQYVEBFnbdIYH3FwKKU-a63Pp90ahbNFOja2fbXgFw/edit?usp=sharing

