Information och erbjudande om vaccination mot covid-19

ﻓﺎرﺳﯽPersiska/

اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اراﺋﮫ واﮐﺳن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎری
ﮐووﯾد19-
اﮐﻧون واﮐﺳن ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد 19-وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺎرۀ ﻓﺎﯾده واﮐﺳن
ھﻣراه اﺳت .اداره ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳوﺋد ) (FHMواﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد 19-را از ﺳن 12
ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  11اﮐﺗﺑر  2021ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ دو ﻧوﺑت واﮐﺳن
 mRNAاﺳت .ﺗﺻﻣﯾم اداره ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳوﺋد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺧﯾر و ﺻﻼح ﮐودﮐﺎن اﺗﺧﺎذ ﺷده ﮐﮫ طﯽ آن ﺗﺷﺧﯾص
داده ﻣﯽ ﺷود ﻓﺎﯾده واﮐﺳن زدن ﺑﮫ رﯾﺳﮏ ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آن ﺑرای ﯾﮏ ﮐودک ﺑرﺗری دارد.
در ﺳوﺋد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد 19-ﺑرای ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧد ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری واﮐﺳن
ﺑزﻧﻧد اﺧﺗﯾﺎری و راﯾﮕﺎن اﺳت .در اﯾن ﻓُرم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺿرﺑدر زدن در ﭼﮭﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾر اطﻼع دھﯾد
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ واﮐﺳن ﺑزﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .اﯾن ﻓُرم ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدارس و ﺑﮭداری ﻧﺎﺣﯾﮫ اِﺳ ُ
ﮑﻧﮫ داده
ﭘردازی ﻣﯽ ﺷود.
اﮔر وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﮐودک ﻧﺧواھد ﯾﺎ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ای ﺗﺳﻠﯾم ﻧﮕردد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد واﮐﺳن ﺑزﻧد ﻣﮕر
آﻧﮑﮫ ﮐودک ﺧودش ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد واﮐﺳن ﺑزﻧد و ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود ﮐﮫ او ﺑﮫ آﻧﭼﻧﺎن ﺑﻠوﻏﯽ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد
ﺧودش ﺑﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد .ﺑرای ﮐﺳب ﺗﺄﺛﯾر ﮐﺎﻣل دو ﻧوﺑت واﮐﺳن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر زده
ﻣﯽ ﺷود و اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ھﻧﮕﺎم واﮐﺳن زدن اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﮔواھﯽ ﺷﺎﻣل ھر دو ﻧوﺑت واﮐﺳن ﻣﯽ ﺷود.
ﻗﺑل از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﺑﮫ ﭼﻧد ﺳوال ﺗﻧدرﺳﺗﯽ زﯾر در ﺑﺎرۀ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾز ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
/Ja

ﺑﻠﮫ ،ﻣن ﺑﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻓرزﻧدم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد 19-ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮐﻧم

 /Nejﻧﺧﯾر ،ﻣن ﺑﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻓرزﻧدم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد 19-ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم

اﻣﺿﺎ ھﺎ
اﮔر ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺷﺗرک اﺳت ھر دو واﻟدﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﻧﺎم ﺷﮭر ،ﺗﺎرﯾﺦ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﻧﺎم و ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻓردی ﮐودک/ﻧوﺟوان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

اﻣﺿﺎی وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﮐودک

ﻧﺎم ﺑطور ﺧواﻧﺎ

ﺗﻠﻔن اوﻗﺎت روز

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

اﻣﺿﺎی وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﮐودک

ﻧﺎم ﺑطور ﺧواﻧﺎ

ﺗﻠﻔن اوﻗﺎت روز

اﯾن ﻓُرم ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻣون ھﺎ و ﻧواﺣﯽ ﺑﮭداری ﺳوﺋد ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﻓُرم  SKRﺗﻧظﯾم و از ﻟﺣﺎظ ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺳﺎزﮔﺎر ﺷده اﺳت .اِﺳﮑُﻧﮫ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر 2021

Information och erbjudande om
vaccination mot covid-19
Det finns nu vaccin mot covid-19 som är godkända för barn och mer kunskap om vilken
nytta vaccinet ger. Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän vaccination mot covid19 från 12 års ålder, från och med 11 oktober 2021. Rekommendationen avser
grundvaccination med två doser mRNA-vaccin. Folkhälsomyndighetens beslut är fattat
utifrån barnets bästa, där nyttan att vaccinera sig bedöms överväga eventuella risker för
det enskilda barnet.
I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri för alla som vill
vaccinera sig mot sjukdomen. På denna blankett kan du meddela om ditt barn ska
vaccineras eller inte genom att kryssa en av rutorna nedan. Blanketten kommer att
hanteras av medarbetare från skolan och Region Skåne.
Om vårdnadshavare tackar nej eller om inget samtycke lämnas innebär det att ditt barn
inte kan vaccineras, såvida barnet inte själv vill bli vaccinerad och bedöms ha nått sådan
mognad att hen själv kan samtycka till vaccinationen. För fullgod effekt ges vaccinet två
gånger med ett antal veckors intervall, mer information ges vid vaccinationstillfället.
Intyget omfattar båda doserna.
Inför vaccination ber vi dig också besvara frågorna i bifogad hälsodeklaration beträffande
ditt barn.
Ja, jag samtycker till att mitt barn vaccineras mot covid-19
Nej, jag vill inte att mitt barn vaccineras mot covid-19

Underskrifter
Undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ort, datum

---------------------------------------------------------------------------------------------------Barnets namn och personnummer

---------------------------------------------------------------------------------------------------Förälders/vårdnadshavares namnteckning, namnförtydligande, telefon dagtid

---------------------------------------------------------------------------------------------------Förälders/vårdnadshavares namnteckning, namnförtydligande, telefon dagtid

Blanketten är skapad utifrån Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s blankett, med regional anpassning. Skåne september -21.

