Destûr û pêşniyara vaksînlêdana li dijî Covid-19
Li cem zarok û ciwan bi gelemperî nîşanên (semptomên) sivik ên Covid-19-ê rû didin. Lê belê,
zarokên ku bi covid-19-ê nexweş dikevin dikarin bi rengek kêmdîtî û giran a hîper-îltîhabê bikevin
û di heman demê de piştî nexweşiyê nîşanên demdirêj ên wekî windabûna bîhn û tamê jî dikare li
cem wan peyda bibe.
Ji ber vê yekê Daîreya Gîştî ya Tedrustiya Gelî (Folkhälsomyndigheten) biryar da ku ji ciwanên
12 salî û mezintir re vaksînlêdana li dijî Covid-19 were pêşkêşkirin.
Lêkolîna ewlehî ya Daîreya Gîştî ya Dermanan (Läkemedelsverket) nîşan dide ku vaksîn ji bo
zarokên 12 salî û mezintir ewle û bi tesîr e. Derzî bi du dozan tê dayîn.

Ji bo vaksînlêdan zarok yan ciwanê xwe divê tu destûra xwe bidî
Li ser vê formê, bi işaretkirina çargoşeya jêrîn didî zanîn ka divê zaroka te were vaksînkirin yan
na.
Heger weliyê zarokê pêşniyara vaksînlêdanê red bike yan destûrname neyê şandin wê demê
zarok nikare bê vaksînkirin. Lê heger ku zaroka te bixwe bixwaze bê vaksînkirin û bê nirxandin ku
ew kesek gîhandî ye wê demê ew bixwe dikare destûra vaksînlêdana xwe bide.

Navê zarokê: ………………………………………………………………………………….….….….….
Hejmara kesî (personnummer): …….…………………………………………………...….….….….….
Hejmara telefonê ya welîyê zarokê …..…………………………………………………….….….….….

Erê, ez destûr didim ku zaroka min li dijî Covid-19 were vaksînkirin.
Na, ez destûr nadim ku zaroka min li dijî Covid-19 were vaksînkirin.

Îmze
Cîh: ……………………………………............. Tarîx: ……………………………………
Îmzeya welî: ………………………………………………………….
Navê welî: ……...…………………………………………………….
Îmzeya welî: ………………………………………………………….
Navê welî: ……...…………………………………………………….
Heger welayet hevpar be îmzeya herdu weliyan jî lazim e.

Ez weliyê bi tenê me.

Girîngî! Forma destûrê bi xwe re bîne cihê vaksînlêdanê, naxwe vaksînlêdan nikare pêk bê. Li
ser bingehê nirxandina gîhanê îstîsna dikare bê kirin.
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Daxuyaniya tendrustiyê – vaksînlêdana li dijî Covid-19
Serê her kesekî formek dagire, ji bo kesên 12 salî û mezintir derbas dibe.
Nav:

Hejmara kesî:

Berya vaksînlêdana li dijî Covid-19 em ji we daxwaz dikin ku bersiva van pirsan bidin:
ERÊ

NA

1. Ti carek piştî vaksînlêdanek li cem te reaksiyonek ewqas tund çêbûye ku tu
serî li lênêrîna li nexweşxaneyê bidî?
2. Alerjiyên wisa bi te re hene ku carek reaksiyonek ewqas tund li cem te çêkiriye
ku tu serî li lênêrîna li nexweşxaneyê bidî?
3. Li cem te ji ber nexweşî yan dermanan meyleke zêde ya xwînjêçûnê heye?
4. Tu hamîle yî?
5. Di van 7 rojên dawîn de ji bilî Covid-19ê te li hemberî tiştekî din vaksîn lê
daye?

Ji hêla klînîka vaksînlêdanê ve tê dagirtin:
Navê vaksîna Covid-19:
Batch/lotnummer (hejmara komê):
Milê rastê
Milê çepê
Ciheke din a mihtemel a lêdanê:
Şîroveyek mihtemel:
Navê vaksînator:
Pêşkêşkarê lênêrînê:
KlÎnîk/beş
Qeyda li Mitt Vaccin
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