اطالعات وثبت نام برای واکسین کوید COVID-19-
سایت  www.ooe-impft.atرا باز کنیدوبر روی دکمه کلیک کنید „برای ثبت قرار مالقات واکسین اینجا کلیک کنید“.
1.مشخصات خود را وارد کنید ،آنها را دوباره بررسی کنید و به پردازش  .مشخصات خود رضایت دهید مطابق با آیین نامه عمومی حفاظت از داده ها
( )GDPRو برای تکمیل ثبت نام بر روی „بعدی“ کلیک کنید.
2.یک سایت واکسین یا محل واکسین را با تاریخ های رایگان انتخاب کنید و „بعدی“ را کلیک کنید.
3.تاریخ مناسب خود را انتخاب کنید .واکسن استفاده شده در هر قرار مالقات ذکر شده است.در پایان  ،لطفاً اطالعات خود را از قبیل آدرس ایمیل و
شامره تلفن خود را دوباره بررسی کنید.
 4.با پردازش داده های یامشخصات خود مطابق با  GDPRموافقت کرده و بر روی „رزرو کامل“ کلیک کنید
 5.شام با موفقیت یک قرار مالقات واکسین رزرو کرده اید و تأیید قرار مالقات را از طریق ایمیل دریافت خواهید کردبا متام اطالعات در مورد قرار
مالقات واکسین .ممکن است مدتی طول بکشد تا تأیید قرار مالقات از طریق ایمیل دریافت شود تا او به شام برسد .اگر دریافت نکردید  ،لطفاً موارد
خود را نیز بررسی کنید پوشه هرزنامه .شام همچنین برگه یا فورمه اطالعات ضمیمه شده را دریافت خواهید کرد  ،لطفاً آن را پر کرده و امضا کرده و
با خود به واکسین بیاورید .آیا قرار مالقات واکسین به دلیل خاصی مهم نگهداری منی شودان لطفاً برای تعیین وقت قبلی از „دکمه لغو“ و ایمیل تأیید
قرار مالقات استفاده کنید قرار جدیدی رزرو کنید.رزرو مضاعف امکان پذیر نیست).
برای قرار مالقات واکسین که رزرویا ثبت نام کرده اید به طور دقیق به محلی واکسین انتخاب شده بیایید (تأیید قرار مالقات از طریق ایمیل است) و
لطفا موارد زیر را با خود به واکسین بیاورید:
•شناسنامه یا تذکره(پاسپورت  ،گواهینامه یا لیسنس رانندگی)
•گواهی یا کارت واکسین (در صورت موجود بودن)
•شامره تأمین اجتامعی (به عنوان مثال ای کارت الکرتونیکی)
این برای ورود به پرونده واکسین الکرتونیکی مهم است!
•برگه یا فورمه اطالعات (پر شده و امضا شده) را می توانید دراین سایت یافت می شود.طفاً تأیید قرار مالقات واکسین را نیز به همراه داشته باشید.
لطفاً در مورد هرگونه بیامری قبلی و آلرژی شناخته شده  ،پزشک واکسین خود را در محل اطالع دهید.اگر یکی  ،کارت آلرژی دارید را با خود به واکسین
بیاورید.
هنگام ثبت نام در سایت  ،اطالعات شخصی بررسی می شود و قبل از واکسین بحث و گفتگو می شود
با یک دکرت سپس واکسین در قسمت فوقانی بازو انجام می شود.پس از واکسین  ،لطفاً حدود  20دقیقه در منطقه مراقبت های بعدی صرب کنید .باید
عوارض جانبی یا
قبل از ترک جای یاایستگاه واکسین  ،ورودی کارت واکسین را دریافت می کنید.
اگر قرار مالقات واکسین به دلیل مهمی به خصوص قابل نگهداری نیست  ،باید آن را با استفاده از „دکمه لغو“ مشخص شده در ایمیل تأیید قرار مالقات
لغو کنید و قرار جدیدی را رزرو کنید .رزرو مضاعف امکان پذیر نیست.
رزرویا ثبت نام فقط در صورت داشنت شامره تأمین اجتامعی اتریش امکان پذیر است .در بقیه در بعضی موارد  ،قرار مالقات را می تواند از طریق ایمیل
به آدرس  buergerservice@ooe.gv.atبا داده های یا مشخصات زیر درخواست شده است نام و نام خانوادگی  ،منطقه  ،کد پستی  ،شهر  ،خیابان  ،تاریخ
تولد  ،شامره تلفن و آدرس پست الکرتونیکییا ایمل ادرس
اگر الزم باشد ،پیش این سواالت بازرااز پزشک خانواده توضیح داده شود
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مهم! حتامً تاریخ و زمان واکسیناسیون را حفظ کنید!

