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Naha mirovên kal
û pîr dikarin ji bo
vaksînlêdana li dijî
Korona wextekê
bistînin

Li vir hûnê zanibin kengî wexte li gorî
temenê mezinbuna we:

Naha mirovên kal û pîr yên li wîlayeta
Kalmar êdî dikarin dest bi
vaksînlêdana bikin. Lê divê hûn
wextekê bigrin.

2. An jî: Telefonê bikin bi navenda
tenduristiya xwe re û bipirsin.

Ya yekem, ew yên ku 77 salî an
mezintir, dikarin wextekê bigrin.
Kesên din divê li bendê bimîne.
Her kes ku dixwaze li dijî Korona (covid19) vaksînlêdanê bike divê wextekê bigrin.
Lê naha tenê yên 77 salî an mezintir dikarin
wextekê bigrin. Dema ku ew vaksînlêdan
bibin, wext dibe ji bo grupa din ko wextekê
bigrin.
Pir baş e ku hûn vaksînê bibin
Gava ku hûn vaksînê bibin, hûn
xwe ji nexweşbûnê diparêzin. Lê
hûn yên din jî diparêzin. Ger pir
kes bêne vaksîn kirin, dê vîrus
kesek nabîne ku êş bike û belav
bibe. Wê hingê pandemiya-Korona
diqede. Di dema pandemiyê de,
divê her kes bibe alîkar. Çiqas
kesên ku vaksînê dibin, civak dîsa
zûtir dikare vegerê wekî berê.

1. Li ser rûpela 1177.se binêrin. Ew
dibêje ka kîjan salî dikare naha wextê
bigrin. Agahdarî bi swêdî ye.
Kameraya
telefonê li
kodê QR
nîşan bikin.

Kameraya telefonê li
kodê QR nîşan bikin. Li
navenda tenduristiya
xwe bigerin heya win
bibînin.

3. Heger hûn nikarin telêfona navenda
tenduristiya xwe bibînin:
Telefonê Herêmê 0480-84 000 bikin û
ew ê bi navenda tenduristiyê re we bikin
girêdan.
Bi vê rengî hûn dikrin wextê bistînin
Heger jimareyek we ya swêdî heye û hûn
dikarin swêdî biaxifin, çêtir e ku hûn wextê
bigrin li ser malpera 1177.se. Hewce tuneye
ku nasnameyek-bankê(bank-id) hebe da ku
hûn wextê bigrin, hûn dikarin ji kesek din
bixwazin ku alîkariya we bike. Heger
jimareyek we ya swêdî tuneye an jî dizanin
ku çawa wextê bigrin li ser mobile an
Komputer, divê hûn telefonê bikin li navenda
tenduristiyê xwe.

Herêmê nameyek şandiye
Hûn ên ku mezinin we belkî berê ji Herêmê
nameyek bi swêdî stendiye. Ev agahdariya li
ser veksînlêdanê . Nameyê tomar bikin
heger hûn dikarin ji kesê ku swêdî dixwîne
ku alîkarî bixwazin, û wextê bistînin.

Agahdarî her du hefteyan
Ev pelê agahdariyê ji Hevkariya krîzê li Kalmar län tê.
Hevkariya krîzê Kalmar län, hevkariyek di navbera
hemî belediyên wîlayetan, Herêma Kalmar län,
Desteya Administrativedarî ya wîlayetê Kalmar û hemî
rayedarên din yên wîlayetê de. Di krîzên civakê de, em
bi hev re biryar digirin û alîkariya hev dikin.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
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Bi vê rengî hûn dikarin wextê bistînin li ser telefonê an Komputer
1. Herin 1177.se - li ser nîşanê "Hitta vård" bigrin - Li navenda tenduristiya xwe
bigerin
Kurmanji Kurmancî
https://bit.ly/30e2MHH
Kameraya telefonê li kodê QR nîşan bikin.

2. Li jêrî "Våra e-tjänster ", li ser "Boka tid för vaccination mot covid-19" çap bikin.
3. Hilbijêrin ”Syfte för besök” – li ser grupa salê xwe çap bikin
4.Ji bo yek an du kesan wextê bigrin – du kes karê wextê bigrin heger herdu jî 65
salî an mezintir in.
5. Wextê bigrin di salnameyê de dema ku hûn dixwazin werin
6. Li "Personuppgifter" dagirin - agahdariya li ser we
7. Li "Hälsodeklartion" dagirin - agahdariya li ser tenduristiya xwe. Li ser "Spara"
çap bike
8. Di xana "Bekräftelse av tid" û "Samtyck" çap bikin.
TÊBÎN! Hûn nekarin li ser malpara Internet Explorer ji bo wextê bigrin, bi kar
bînin.

Bi vê rengî hûn dikarin têlefon navenda tenduristiya xwe û wextê
bistînin
1. Têlefon navenda tenduristiya xwe bikin.
2. Dema ku ew bersiv bidin: Li ser têlefona xwe 3 çap bikin.
3. Peyamek bipeyivin û bêjin navê xwe çi û numreya têlefona te çiye.
4. Ew ê di nav hefteyek de cabê we bikin. Wê hingê hûnê wextê bistînin.
TÊBÎN! VAKSÎNLÊDAN HER DEM BELAŞ E.
Ger kesek gazî we bike û bêje ku divê hûn heqê veksînê bidin an jî bêje ku
divê hûn Bank-Id ya xwe bidin, wê hingê ew we dixapîne. Telêfonê bigrin.

BIFIKRE BI: Ger we berê li dijî covid-19 vaksînek girtibe, hûn ne hewce ne ku
wextê bigrin. Heger hûn dermanên Waran dixwin, divê hûn hefteyek berî
vakslêdanê ji bo testa xwînê wextê bigrin.

Heger hûn nikarin telêfona navenda tenduristiya xwe
bibînin:
Telefonê Herêmê 0480-84 000 bikin û ew ê bi navenda
tenduristiyê re we bikin girêdan.
Agahdarî her du hefteyan
Ev pelê agahdariyê ji Hevkariya krîzê li Kalmar län tê.
Hevkariya krîzê Kalmar län, hevkariyek di navbera
hemî belediyên wîlayetan, Herêma Kalmar län,
Desteya Administrativedarî ya wîlayetê Kalmar û hemî
rayedarên din yên wîlayetê de. Di krîzên civakê de, em
bi hev re biryar digirin û alîkariya hev dikin.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
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