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 شما بە نحو زیر در تروندهایم واکسینە می شوید
 

 در هفتە ها و ماه های آیندە کلیە ساکنین تروندهایم امکان واکسینە شدن ضد کووید ١٩ (کرونا) را خواهند
 داشت. هدف این می باشد کە بیشترین افراد قبل از تابستان واکسینە شدە باشند.

 
 اگر تلفن همراه داشته باشید، زمانی کە نوبت واکسیناسیون شما برسد یک پیامک در این مورد دریافت خواهید
 کرید. این پیامک به زبان نروژی می باشد و محتوای آن مهم می باشد. در صورتی کە محتوای آنرا نفهمیدید

 باید با کسی تماس بگیرید که می تواند در ترجمە آن به شما کمک کند.
 

 باید موارد زیر را در رابطە با برنامە واکسیناسیون تروندهایم بدانید:
 
 

 شما نباید برای واکسیناسیون وقت بگیرید تا زمانیکە شما را در این مورد مطلع نکردە باشند. هنگامی کە●
 نوبت واکسیناسیون شما رسید با شما تماس گرفتە خواهد شد. سپس بە وبسایت های شهرداری تروندهایم وارد

BankID می شوید و روز و ساعت نوبت واکسیناسیون خویش را رزرو می کنید. برای ورود باید از 
 (دستگاه کدساز یا تلفن همراه) استفادە کنید.

 در صورتی کە امکان ورود با استفادە از BankID نداشتە باشید، یا نتوانید برای نوبتی کە گرفتەاید حضور●
 پیدا کنید، می توانید با شمارە تلفن ٥٢ ٩٠ ٥٠ ٩٠ تماس بگیرید.  در صورتی کە هنگام واکسیناسیون بە

 مترجم نیاز داشتە باشید فراموش نکنید کە اینرا بە اطالع برسانید.
 بە یاد داشتە باشید هنگام آمدن سند هویت (گذرنامە، کارت شناسایی ملی، گواهینامە رانندگی یا●

 کارت بانکی عکسدار) بە همراه داشتە باشید.  شما نمی توانید بدون گرفتن وقت قبلی واکسینە
 شوید.

 واکسیانسیون برای همە رایگان می باشد.●
 مهم می باشد کە در وقت مقرر و بە موقع برسید، دیر نکنید!●
 در صورتی کە بە طور منظم از دارو استفادە می کنید، باید لیستی از این داروها را بە همراه داشتە باشید.●
 اطالعات بەروز شدە در  وبسایت های شهردای تروندهایم  در مورد اینکە کدام یک از گروها در اولیت می●

 باشند، ارائە می گردد. اولین کسانی کە در طی واکسیناسیون دستە جمعی واکسینە می شوند افراد گروه سنی
 باالی ٧٥ سال می باشند.

 این مقامات بهداشتی کشور می باشند کە در مورد اولیت بندی واکسیناسیون افراد تصمیم می گیرند. ساکنان●
 خانە سالمندان، سایر افراد بسیار مسن یا افراد داری بیمارهای مزمن و وخیم در اولویت می باشند.

 شهرداری تروندهایم واکسیناسیون را در استاتنس هوس (Statens Hus) در Prinsens gate 1 و●
 چندین امکان دیگر در مناطق شهری انجام می دهد. اطالعات بیشتر در این مورد بعدا دادە خواهد شد.

 برخی از افراد بە دلیل بیماری یا ناتوانی مزمن برای حضور یافتن در محل واکسیناسیون مشکل خواهند●
 داشت. در صورتی کە شما از طرف خدمات مراقبتی در منزل کمک دریافت می کنید، آنها شما را در مورد

 واکسیانسیون مطلع خواهند، یا می توانید با شمارە تلفن ٥٢ ٩٠ ٥٠ ٩٠ تماس بگیرید.
 کلیە واکسن های  ضد کووید ١٩ (کرونا) با چند هفتە فاصلە دو بار تزریق می گردند تا حد اکثر میزان●

 مصونیت بوجود بیاید. وقت تزریق دوز اول و دوم واکسیناسیون باید همزمان گرفتە شود. همچنین از شما
 خواستە می شود پاسخ دهید کە خواهان واکسیناسیون هستید یا خیر.

 

http://www.trondheim.kommune.no/
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 مقامات بهداشتی نروژ تا کنون (٢٠/٠١/٢٠٢١) دو نوع واکسن ضد  کووید ١٩ (کرونا) را تایید نمودەاند.●
 هر دوی این واکسن های تایید شدە تقریبا از همان میزان مصونیت برخوردار می باشند. چندین واکسن

 دیگر نیز در حال تایید می باشند. شما واکسنی را دریافت خواهید نمود کە در زمان واکسیناسیون در
 دسترس باشد.

 این واکسن ها بە صورت کامل و دقیق آزمایش شدەاند و برای استفادە تایید گردیدەاند. همە واکسن ها●
 عوارض جانبی دارند، اما بیشتر این عوارض ها خفیف و زودگذر می باشند. عوارض جانبی احتمالی

 واکسن های جدید از طرف مسئولین دارویی کشور و با همکاری نزدیک با کشورهای دیگر بە دقت پیگیری
 می شوند.

 بە ندرت اتفاق می افتد کە کودکان بە دلیل کرونا بە شدت بیمار شوند. واکسن هایی کە ما وحلە اول در نروژ●
 دریافت می کنیم بە میزان محدودی بر روی کودکان و نوجوانان آزمایش شدەاند. بنابراین در وحلە اول

 توصیە نمی گردد کە کودکان زیر ١٨ سال واکسینە شوند.
 پزشکان خانوادە بە تدریج با توافق با شهرداری تروندهایم مسئولیت بخش هایی از واکسیناسیون را بە عهدە●

 خواهند گرفت، اما در درجە اول واکسینە کردن در مراکز تخصیص دادە شدە برای این منظور صورت
 خواهد گرفت.

 در مکانهایی کە واکسیناسیون در آنجا صورت می گیرد همیشە پرسنل بهداشتی مجرب حضور خواهند●
 داشت.

 هنگام حضور یافتن برای واکسیناسیون باید سالم باشید و از ماسک استفادە کنید.●
 در صورت نیاز بە مترجم حق استفادە از مترجم را دارید . استفادە از مترجم رایگان می باشد. هنگامی کە●

 نوبت شما برای واکسیناسیون فرا رسید باید نیاز احتمالی بە مترجم را بە اطالع برسانید. مترجم و پرسنل
 بهداشتی مسئولیت رازداری دارند. این بدین معنی می باشد کە آنها اطالعات مربوط بە سالمتی شما را مخفی

 نگە می دارند.
 هرچند کە در سطح ملی می خواهند کە بیشترین افراد ممکن واکسینە شوند، اما واکسینە شدن بە صورت●

 داوطلبانە می باشد.
 
 

 پرسش و پاسخ در مورد واکسن کرونا:
 

 سوال: آیا واکسیناسیون داوطلبانە یا اجباری می باشد؟
 پاسخ: کلیە واکسیناسیون ها در نروژ بە صورت داوطلبانە می باشند. این همچنین شامل واکسن ضد کووید ١٩ (کرونا) نیز می

 گردد.
 

 سوال: هزینە واکسن ضد کووید ١٩ (کرونا) چقدر می باشد؟
 پاسخ: واکسیناسیون ضد کووید ١٩ (کرونا) رایگان می باشد.

 
 سوال: آیا من می توانم نوع واکسن دلخواه خویش را انتخاب نمایم؟

 پاسخ: نوع واکسنی کە هنگام واکسیناسیون در دسترس می باشد بە شما ارائە می گردد. مقامات بهداشتی نروژ تا کنون (تا
 ٢٠/٠١/٢٠٢١) دو نوع واکسن ضد کووید ١٩ (کرونا) را تایید نمودەاند. هردوی این واکسن های تایید شدە تقریبا از درجە

 مصونیت یکسانی برخوردار می باشند. بە تدریج چندین واکسن دیگر نیز می توانند مورد تایید قرار بگیرند.
 

 سوال: آیا این واکسن بە اندازە کافی آزمایش شدە است؟
 پاسخ: واکسنهایی کە تایید شدەاند بە صورت کامل و دقیق آزمایش شدەاند.

 
 سوال: آیا این واکسن عوارض جانبی دارد؟

  پاسخ: همە واکسن ها می توانند عوارض جانبی داشتە باشند، اما بیشتر این عوارض خفیف و زودگذر می باشند.
 در وبسایت  واکسن های تایید شدە و عوارض احتمالی  می توانید بیشتر در این مورد بخوانید (متن بە زبان نروژی می باشد)

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#bivirkninger
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 سوال: آیا کودکان واکسینە می شوند؟

 پاسخ: خیر، در حال حاضر امکان واکسیناسیون کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سال فراهم نمی گردد. کودکانی کە جزو گروهای
 پرخطر می باشند از این امر مستثنی می باشند.

 
 سوال: آیا این واکسن بە اندازە کافی روی کودکان آزمایش شدە است؟

 پاسخ: دو واکسن اول کە تایید شدەاند روی کودکان و نوجوانان آزمایش نشدەاند. کودکان نیز بە اندازە بزرگساالن بیمار نمی شوند.
 واکسیناسیون در ابتدا برای کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سال توصیە نمی شود.

 
 سوال: آیا من چە زمانی واکسنیە می شوم؟ واکسیناسیون با چە سرعتی صورت می گیرد؟

 پاسخ: شهرداری تروندهایم برنامە دارد کە افراد باالی ١٨ سال تا ٢٠ ژوئن واکسینە شوند. مسن ترین افراد و گروه های آسیب
 پذیر اول واکسینە می شوند، اما برنامە زمانی واکسیناسیون هنوز تهییە نشدە است.

 
  سوال: آیا می توان کل خانوادە را با هم واکسینە نمود؟

 پاسخ: خیر، شما می توانید تنها برای خودتان وقت واکسیناسیون بگیرید.
 

 سوال: آیا اگر من بیماری های زمینەای داشتە باشم با این وجود هم می توانم واکسینە شوم؟
 پاسخ: بلە، می توانید واکسینە شوید بە شرطی کە عالئم مربوط بە کرونا را نداشیە باشید یا اینکە پزشک خانوادە بە داللیل پزشکی

 توصیە نماید کە واکسینە نشوید.
 

 سوال: آیا افراد مسن و بسیار بیمار هم واکسینە می شوند؟
 پاسخ: بلە، بە شرطی کە هیچ دلیل پزشکی خاصی برای عدم واکسینە کردن آنها وجود نداشتە باشد.

 
 سوال: آیا می توانم برای واکسیناسیون نزد پزشک خانوادە وقت بگیرم؟

 پاسخ: در حال حاضر هدف این می باشد کە هر چە بیشتر افراد در مراکز واکسیناسیون تعیین شدە واکسینە شوند.
 

 سوال: آیا پرستار خانگی می تواند من را واکسینە کند؟
 پاسخ: بلە، در صورتی کە امکان رفتن بە مکان واکسیناسیون را نداشتە باشید پرستار خانگی بنابر توافق می تواند شما را واکسینە

 کند.
 

 سوال: آیا شهرداری امکان حمل و نقل بە / از محل واکسیناسیون را فراهم می کند در صورتی کە توانایی رفتن بە آنجا را نداشتە
 باشم؟

 پاسخ: خیر، شما باید خودتان حمل و نقل را ترتیبب دهید. بە افراد بیمار و ناتوان امکان واکسیناسیون در منزل ارائە می گردد.
 

 سوال: آیا می توانم فردی را بە عنوان همرا با خود داشتە باشم؟
 پاسخ: خیر، بە دلیل مالحظات پیشگیری از عفونت، فرد همراه باید در خاج از محل واکسیناسیون منتظر بماند. در برخی از

 حاالت می توان در این خصوص استثنا قائل شد.
 

 سوال: آیا می توانم در رابطە با سفر، بیمە و غیرە گواهی واکسینە شدن را دریافت نمایم؟
 پاسخ: بلە، شما می توانید کارت واکسیناسیون دریافت کنید.

 
 سوال: چە وقت و چگونە در مورد نوبت واکسیناسیون خویش مطلع می گردم؟

 پاسخ: وقتی کە نوبت شما رسید از طریق پیامک (اس ام اس) با شما تماس گرفتە می شود. در صورتی کە شما محتوی پیامکی را
 کە از طرف شهرداری تروندهایم در مورد واکسیناسیون برای شما ارسال شدە را نمی فهمید، می توانید با شمارە تلفن

  ٥٢ ٩٠ ٥٠ ٩٠ تماس بگیرید. اگر امکان تماس را نداشیە باشید می توانید وارد لینک انترنتی شوید کە در پیامک ارسالی موجود
 می باشد.

 
 سوال: باید تا چە مدت در محل واکسیناسیون بمانم؟
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 پاسخ: واکسیناسیون تنها چند دقیقە طول خواهد کشید. شما پس از واکسیناسیون باید بە مدت ٢٠ دقیقە منتظر بمانید تا ما مطمئن
 باشیم کە همە چیز بە خوبی پیش رفتە است.

 
 سوال: آیا بالفاصلە بعد از واکسینە شدن می توانم محل را ترک نمایم؟

 پاسخ: شما باید قبل از ترک محل واکسیناسیون بە مدت ٢٠ دقیقە منتظر بمانید.
 

 در اینجا می توانید اطالعات بیشتری را در مورد واکسن کووید ١٩ (کرونا) بە زبان نروژی کسب کنید:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/ 

 
 برنامە واکسیناسیون ضد ویروس کرونا:
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-corona
/virus-vaccine-first 

 
 ترکیب گروه های سنی در تروندهایم:

 ٨٥ سال و مسن تر: ١٢١٤ مرد و ٢٣٤٧ زن
 ٧٥ – ٨٤ سال: ٤١٠٣ مرد و ٤٩٨٨ زن
 ٦٥ – ٧٤ سال: ٨٣٤٢ مرد و ٩٠٨٢ زن

 ٥٥ – ٦٤ سال: ١٠٦٩٢ مرد و ١٠٨١٣ زن
 ٤٥ – ٥٤ سال: ١٣٥٢٣ مرد و ١٢٩٥٦ زن
 ٢٠ – ٤٤ سال: ٤٣٠٣٤ مرد و ٣٨٥٢٨ زن

 
 این فهرست شامل اطالعاتی در مورد افرادی با بیماری ها / حاالت پیش زمینەای نمی باشد. ساکنان خانەهای سالمندان و گروه

 های پرسنل بهداشتی مشخصی نیز در این فهرست از دیگران جدا نشدە اند.
 اگر مایل بە اطالعات بیشتر در این مورد می باشید، می توانید در مورد نحوە نوبت بندی واکسیناسیون در اینجا بخوانید (بە زبان

 نروژی):
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/ 

 
 بە زبان انگلیسی:

https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-corona
virus-vaccine-first/ 
 

 کلیە اطالعات موجود در این نوشتار در وبسایت شهرداری تروندهایم نیز پخش می شود:
https://www.trondheim.kommune.no/ 
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