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 ۷می ۲۰۲۱
کمپین واکسیناسیون کانتون آرگاو
واکسیناسیون کووید۱۹-

 .1نامنویسی برای واکسیناسیون کووید۱۹-
پیش از آن که نام نویسی کنید ،لطفا توضیحات زیر را حتما به طور کامل بخوانید.
افراد زیر  ۶۵سال با بیماریهای قبلی با خطر باال ،در هنگام واکسیناسیون باید از سوی پزشک تایید شوند.
از تاریخ  ۷می ،همه افراد باالی  ۱۶سال در کانتون آرگاو ،وقت واکسیناسیون دریافت میکنند .هر کس زودتر
نامنویسی کند ،زودتر وقت میگیرد .گروههای زیر در اولویت هستند:
• افراد باالی  ۶۵سال
• افراد دارای بیماریهای قبلی با خطر باال (تایید ضروری است)
• کارکنان حوزه های سالمت و حوزه خدمات اجتماعی (تایید کارفرما ضروری است)
گروه های دیگر که قبال در اولویت بودند ،در گرفتن وقت واکسیناسیون دیگر اولویت ندارند .این افراد ،از جمله عبارتند
از افراد دارای بیماریهای قبل ی بدون خطر باال ،یا بستگان افرادی که به شکل ویژه در معرض خطر هستند.
اگر در خارج از کانتون آرگاو سکونت دارید ،نمیتوانید در کانتون آرگاو واکسینه شوید .مورد استثناء کارکنان مراکز
سالمت و حوزه های درمان عمومی هستند که در کانتون آرگاو کار میکنند.
شما در اینجا برای یک وقت واکسیناسیون نامنویسی میکنید ،صرفنظر از سنتان یا بیماریهای احتمالی قبلی.
هنگامی که یک وقت واکسیناسیون موجود باشد ،پیامک حاوی اطالعات مربوط به وقت واکسیناسیون را دریافت
میکنید .اگر مراجعه برای واکسیناسیون در وقت مزبور برای شما ممکن نباشد ،میتوانید وقت خود را لغو کنید و
برای یک وقت جدید نامنویسی کنید .با این حال در حال حاضر خودتان نمیتوانید انتخاب کنید که چه زمان واکسینه
شوید.
شما نمی توانید انتخاب کنید که با کدام واکسن واکسینه شوید.
خالصهای از لینکهای مربوط به مراکز واکسیناسیون همراه با نقشه موقعیت آنها را میتوانید در اینجا ببینید
www.ag.ch/coronavirus -impfung.

 1.1نامنویسی
از اینجا میتوانید به فرم نامنویسی واکسیناسیون کووید ۱۹-دسترسی پیدا کنید.
► نامنویسی

 1.2تلفن همراه ندارید؟
اگر تلفن همراه شخصی ندارید ،می توانید پیامک مربوط به وقت خود را در تلفن همراه یکی از اعضاء خانواده ،یک
نفر آشنا یا یکی از کارکنان مراقبت دریافت کنید.

 1.3اینترنت و تلفن همراه ندارید؟؟
افرادی که اینترنت و تلفن همراه ندارند ،میتوانند از داروخانههای آرگاو برای نامنویسی وقت واکسیناسیون کمک
دریافت کنند .برای این منظور فقط الزم است یک تلفن ثابت داشته باشید.
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