
إلى الذين ليس لديهم وثيقة هوية سويدية

معلومات حول تطعيم 
كوفيد- 19

يُعرض التطعيم ضد كوفيد19- على جميع المقيمين في 
السويد الذين يبلغون من العمر18 سنة أو أكثر. ال تحتاج 

إلى أن تكون مواطنًا سويديًا للحصول على اللقاح. التطعيم 
ضد كوفيد19- اختياري ومجاني. 

إذا كنت مقيًما أو متواجدًا في السويد منذ فترة طويلة، سيتم 
تقديم التطعيم لك. كما يُقدم التطعيم المجاني ضد كوفيد19- 

لألشخاص الذين يطلبون اللجوء واألشخاص الموجودين في 
السويد دون تصريح اإلقامة.

بياناتك محمية 
عندما تتصل بالرعاية الصحية للحصول على اللقاح، ال 

يجوز لموظفي الرعاية الصحية الكشف عن أي معلومات 
عنك قبل الحصول على موافقتك. طاقم الرعاية ملزم 
بواجب كتمان السر. وهذا يعني أنه ال يُسمح للعاملين 

في مجال الرعاية الصحية بالكشف عن معلومات حول 
مرضك أو عالجك أو وضعك الخاص. ينطبق واجب 

كتمان السر على جميع المرضى، بغض النظر عن كونهم 
لديهم الحق في اإلقامة في السويد أم ال.

وثيقة هوية
إذا كان لديك وثيقة هوية سارية المفعول، فيجب عليك 
إحضارها وتقديمها عند التطعيم. إذا لم يكن لديك وثيقة 

هوية أو رقم شخصي أو رقم تنسيق شخصي فيمكنك 
الحصول على اللقاح أيًضا. ستحصل على رقم مؤقت من 

الرعاية الصحية الذي يجب عليك االحتفاظ به. إذا كان 
لديك رقم بالفعل، يمكنك استخدامه. يتم استخدام الرقم في 

الرعاية الصحية فقط وال يمكن استخدامه أو تتبعه من قبل 
أي سلطة أخرى. 

تسجيل التطعيمات للمتابعة 
يتم تسجيل كافة الرعاية الصحية، بما في ذلك التطعيمات، 

في أنظمة السجالت الطبية حتى تتمكن الرعاية الصحية 
من توفير الدواء ومتابعة المرضى. من المهم أن يكون 

لديك بطاقة هوية أو أن تحصل على رقم مؤقت أثناء 
التطعيم لكي يمكن ألخصائي الرعاية الصحية تسجيل 

اللقاح الذي تتلقاه واألعراض المحتملة وإذا كنت تتناول 
أدوية ما.

إذا عانيت من آثار جانبية أو شعرت بتوعك بعد التطعيم، 
فإنه من المهم معرفة متى حصلت على التطعيم ونوع 
اللقاح الذي تلقيته. يمكنك االحتفاظ بصورة عن سجل 

المريض الخاص بك وتقديمها للرعاية الصحية إذا لزم 
األمر. قد يكون لدى المستشفيات والمناطق المختلفة أنظمة 

سجالت طبية مختلفة. لذلك، إنه من المهم أن تحتفظ 
بالمستند الخاص بك حول التطعيم.

احم نفسك واحم اآلخرين من كوفيد19-
تقع على عاتق الجميع مسؤولية خاصة لمنع انتشار األمراض 
المعدية. التطعيم هو أفضل طريقة لتجنب األمراض الخطيرة 

وانتشار كوفيد19-. إذا كنت لم تحصل على اللقاح، فأنت بحاجة 
إلى 

المحافظة على المسافة لآلخرين	 
تجنب االزدحام والحشود الكبيرة في الداخل.	 

حتى عندما يتم تطعيمك، من المهم البقاء في المنزل إذا 
كنت مريًضا. ال يزال هناك انتشار كبير لكوفيد19-.

معلومات حول كوفيد19- بعدة لغات
 يوجد على الموقع اإللكتروني

 se.1177 معلومات عن المكان 
الذي يمكنك الحصول فيه على 

التطعيم ضد مرض كوفيد19- في 
المنطقة التي تتواجد فيها.
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