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  –احِم نفسك واآلخرين 
  19-توصیات بشأن كوفید

 .19-فیما یلي ملخص لما یجب فعلھ واالنتباه إلیھ لحمایة نفسك واآلخرین من مرض كوفید

 تحمل مسؤولیة حمایة نفسك واآلخرین من انتشار العدوى
 .19-یتحمل كل شخص مسؤولیتھ الخاصة لحمایة نفسھ واآلخرین من انتشار مرض كوفید

 احِم نفسك من خالل التطعیم
 .19-إن التطعیم ھو أفضل طریقة لتجنب اإلصابة بحالة مرضیة خطیرة بسبب كوفید

لعمر ) بتطعیم جمیع الذین یبلغون من اFolkhälsomyndighetenتوصي ھیئة الصحة العامة السویدیة (
عاًما أو أكثر إذا  18. نوصي أیًضا بتطعیم األشخاص الذین تبلغ أعمارھم 19-عاًما أو أكثر ضد كوفید 50

 .19-كانوا ینتمون إلى مجموعة معرضة لخطر اإلصابة بحالة مرضیة خطیرة عند اإلصابة بكوفید

 ة معرضة للخطر.یعتمد عدد الجرعات الموصى بأخذھا على عمرك وما إذا كنت تنتمي إلى أي مجموع

عاًما، على الرغم من أنھا غیر مشمولة  49و  18ر اللقاحات أیًضا لألشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین تتوف
 . 19-بتوصیتنا بشأن التطعیم ضد كوفید

 یمكنك أن تقرأ معلومات حول كیفیة تنظیم التطعیم في المكان الذي تُقیم فیھ: se.1177على الموقع اإللكتروني 

 )se.1177( 19-كیفیة الحصول على اللقاح المضاد لكوفید

. قد یُنصح 19-من النادر جدا أن یصاب األطفال والشباب األصحاء بحالة مرضیة خطیرة عند اإلصابة بكوفید
بالتشاور مع الطبیب المعالج إذا كان  19-عاًما بالتطعیم ضد كوفید 18الذین تقل أعمارھم عن األشخاص 

لدیھم مرض أو حالة أو تشخیص یجعلھم أكثر عرضة لإلصابة بعدوى الجھاز التنفسي، على سبیل المثال إذا 
 كان لدیھم ضعف كبیر في جھاز المناعة.

 احرص على البقاء في المنزل إذا كنت مریًضا
. 19-ابَق في المنزل وتجنب االتصال الوثیق مع اآلخرین إذا كنت مریًضا ولدیك أعراض قد تكون كوفید

 وینطبق ھذا أیًضا إذا كنت أجریت اختباًرا ذاتیًا وكانت نتیجتھ سلبیة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تقییم األعراض أو الحصول على المشورة حول  1177اتصل برقم الھاتف 
 لحصول على الرعایة.مكان ا

 

 

 

 

https://www.1177.se/en/Jamtland-Harjedalen/other-languages/1177-in-other-languages/


تحصل على التطعیمكن حذًرا بشكل خاص إذا لم   

عامة الصحة ال ھیئةوفقًا لتوصیات حصلوا على التطعیم ھناك توصیات خاصة لمن لم ی
)Folkhälsomyndighetens.( 

لخطر ي إلى مجموعة معرضة عاًما أو أكثر وتنتم 18، أو إذا كان عمرك عاًما أو أكثر 50إذا كان عمرك 
، فیجب أن تكون حذًرا تحصل على التطعیم، ولم 19-صابة بكوفیداإلصابة بحالة مرضیة خطیرة عند اإل

 األماكن المغلقةبشكل خاص. ھذا یعني أنھ یجب علیك تجنب االزدحام والتجمعات الكبیرة من الناس في 
مرتفعًا.  19-انتشار كوفید ل ُمعدلتجنب اإلصابة بالمرض. ھذا مھم بشكل خاص في الفترات التي یكون فیھا 

الذین ینتمون إلى مجموعة المخاطر الطبیة و الذین لم یحصلوا على التطعیماألشخاص وتجدر اإلشارة إلى أن 
بحالة یزداد خطر اإلصابة كما . 19-حالة مرضیة خطیرة عند اإلصابة بكوفیدمعرضون لخطر اإلصابة ب

 خطیرة مع تقدم العمر. مرضیة
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