
 به آن نياز داريد. نگاهکه شما در يک  تمام معلومات کليدی

 دری، پشتو – ‐19معلومات در مورد کوويد

  
 معلومات اضافی

  ‐19کوويدمعلومات در مورد 

  )ÖIF(ريش طائتالف صندوق ا
  

  ‐19کوويدواکسين 

را  ‐19کوويدويروس کرونا مهمترين قدم محسوب ميشود. واکسين کردن خطر مصاب شدن به  مريضیواکسين کردن در مقابله با 
  کاهش داده و در کم نمودن شدت مريضی کمک ميکند. 

نام های  ooe‐impft.atد از طريق برنامه ثبت نام نزندگی ميکنند ميتوانعليا اطريش که در کالنتر يا  هسال *12 شهروندانتمام 
  خود را جهت دريافت واکسين ثبت کنند. 

تمام طور مشخص به د. به واکسين را به طور طبيعی ادامه ميدهنارائه روند  چنانهمداکتر عمومی  600، تقريبا علياريش طدر ا
ميشود که جهت دريافت عاجل واکسين با مشاورين صحی  و افراد مسن توصيهبلند در معرض خطر مريض خانم های حامله، افراد 

کمپنی مصروف  100، تقريبا علياريش طخود در تماس شوند. اين داکتران بايد از وضعيت صحی مريضان شان آگاه باشند. در ا
  توزيع واکسين ميباشند. 

سال باشد،  15و  12که سن شان بين  یادبه افر (NIG)اطريش ، کميته ملی واکسين )EMA(دوای اروپا  سازمانبه اساس تاييدی *
نيز به واکسين دسترسی سال  12افراد بزرگتر از  علياريش طرا پيشنهاد ميکند. همينگونه در ا Pfizer/BioNTechتطبيق واکسين 

  دارند. 
  
  
 علومات اضافیم

  در مورد  را مهم فدرالی به شما يک سری معلوماتاطريش وزارت امور اجتماعی، صحت، مراقبت و مصؤنيت مشتريان 
  تهيه کرده است. سويرکروناو

 

 معلومات در مورد کرونا وايرس

نه تنها از طريق تماس  لسان) در بخش ÖIF(ريش طائتالف کارمندان صندوق اجرمنی مياموزيد، لسان اگر شما هنوز هم 
خواهد کرد و صحبت هد کرد. آنها با شما در مورد نگرانی های تان بلکه از طريق تلفون نيز با شما همکاری خوا حضوری

  همچنان به شما در مورد موارد مختلف معلومات خواهد داد. 
  

  خارجی به معلومات نياز داريد؟ لسانآيا شما به  کدام  –های مختلف  لسان بهومات : خدمات معلريشطائتالف صندوق ا

 مورد نظر شما ترجمه ميکند.  زبانبه  ‐19کوويداين اپليکيشن محتويات تلويزيونی را در مورد 

uugot.it 19کوويد: اعالنات ترجمه شده در مورد‐ 

 


