
Vaccination covid-19

يحد اللقاح من انتشار 
العدوى في جمیع أنحاء 

المجتمع.

اللقاح ضد كوفید-19 
مجاني تمامًا. 

يمكن لجمیع األشخاص 
- بما في ذلك المتقدمین 
بطلب لجوء أو المقیمین 
في السويد دون تصريح، 

الحصول على اللقاح. 

يمكنك الحصول على 
التطعیم حتى إذا كنت ال 
تحمل بطاقة هوية أو رقم 

ضمان اجتماعي أو رقم 
تنسیق. وسوف تتلقى 

رقمًا مؤقتًا من نظام 
الرعاية الصحیة.

Talaalida shaqsiyeed 
waxay yareysaa  
faafitaanka caabuqa 
bulshada oo dhan.

Tallaalka ka hortagga 
covid-19 waa lacag la’aan.

Xitaa adiga oo dalbaday 
magangalyo ama aad  
Iswiidhan ku joogtid  
ogolaansho la’aan waxaad  
heli kartaa tallaal.

Waa lagu tallaali karaa  
xitaa haddii aadan haysan 
dukumenti aqoonsi ah, 
lambarka amniga  
bulshada ama nambarka 
isuduwidda. Waxaad ka 
heli doontaa lambar  
ku meel gaar ah nidaamka  
daryeelka caafimaadka.

 واکسیناسیون شیوع 
عفونت در جامعه را 

کاهش می دهد.

واکسیناسیون در برابر 
کووید-19 رایگان است.

حتی اگر به دنبال 
پناهندگی هستید یا 
بدون اجازه در سوئد 

هستید می توانید 
واکسن دریافت کنید.

 حتی اگر فاقد مدرک 
شناسایی، شماره امنیت 

اجتماعی یا شماره 
هماهنگی هستید 

می توانید واکسینه شوید. 
شما یک شماره موقت از 

سیستم بهداشت و درمان 
دریافت خواهید کرد.

08-123 680 00  www.1177.se  www.folkhalsomyndigheten.se
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