
D
TP

-C
en

te
r [

20
21

04
0]

 ©
Si

r.V
ec

to
r –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

د کویوډ - 19 د واکسین لپاره نوم لیکنه – راټول شوي معلومات 

ایا تاسو غواړئ د COVID-19 واکسین لپاره ځان ثبت کړئ؟ د دې کولو لپاره ، مهرباين وکړئ www.ooe-impft.at  ویب پاڼه پرانیزئ“د واکسین د ثبت لپاره دلته کلیک 

وکړئ“.

خپل توضیحات دننه کړئ دا بیا یي چیک کړئ او ستاسو د معلوماتو پروسس کولو ته رضایت ورکړئ د عمومي معلوماتو ساتنې مقرراتو )GDPR( رسه سم او د راجسټر . 1

بشپړولو لپاره „په نور“ باندې کلیک وکړئ

د يو وړيا نیټی واکسني د ځای په نښه کړی او په کلیک وکړئ اونور „. 	

هغه نیټه غوره کړئ چې تاسو ته مناسب وي. کارول شوي واکسین په هرې ناستې یا ټاګنې کې دي په پای کې ، مهرباين وکړئ خپل توضیحات لکه د خپل بریښنالیک . 	

پتې او د تلیفون شمیره دوه ځله چیک کړئ

د GDPR رسه په مطابقت کې ستاسو د معلوماتو پروسس کولو رسه موافق یاست او „بشپړ ریزرف „ باندې کلیک وکړئ. 	

 تاسو په بریالیتوب رسه د واکسین ثبت  یا ټاکنه کړې او د بریښنالیک له الرې به د ثبت تایید ترالسه کړئ . 	

د واکسین د ټاکنې په اړه ټول معلومات رسه. دا ممکن د ټاکنه یادثبت  تایید لپاره یو څه وخت ونیيس چې د بریښنالیک یا ایمیل له الرې ترالسه يش ترڅو هغې چې 

هغه تاسو ته ورسوي. که تاسو خربتیا ترالسه نه کړئ ، مهرباين وکړئ خپل هم وګورئ الرښونې فورمه به هم ترالسه کړئ ، مهرباين وکړئ دا ډک او السلیک کړئ او 

دواکسین کولولپاره ځانه رسه راوړئ  )که چیرې د واکسین ناسته د ځانګړي مهم دلیل المل  ونه ساتل يش ، یعنی لغوه کړی مهرباين وکړئ د ټاکني  لغوه دبریښنالیک 

یاایمیل buttonباندې ورکړی  او که یوه نوې ټاکنه یاثبت وکړئ. دوه ځله بک یا ثبت کول امکان نلري.(

د واکسین کولو لپاره تاسو ټاکل شوي وخت ه ټاکل شوي واکسین کولو ځای ته راشئ )د ټاکلو تایید بریښنالیک یا ایمیل کې دی( او مهرباين وکړئ الندې یادشوي اسناد 

واکسین کولولپاره دځان رسه راوړی:

هویت پاڼه)پاسپورټ ، د موټر چلولو الیسنس(	 

د واکسین سندیا کتابچه )که شتون ولري(	 

 د ټولنیز امنیت شمیره )د مثال په توګه ای کارت(	 

دا د بریښنایی واکسین ثبت د ننوتلو لپاره مهم دی!

د معلوماتو پا ڼه یا دالرښوين فورمه)ډک شوی او السلیک شوی(  	 

مهرباين وکړئ دخپل د واکسین ډاکټر ته تیرو ناروغیویا مخکیني ناروغۍ او پیژندل شوي الرجی.یاحساسیت په اړه خرب کړئ.

،دخپل الرجی یاحساست سند  که تاسو یو لرئ له ځان رسه واکسین کولو ته راوړئ.

کله چې نوم لیکنه وکړئ ، شخيص معلومات به معاینه یا کنرتول  يش او د واکسین کولو ترمخه به معلوماتی بحث د ډاکټر رسه ويش

 ډاکټر واکسین بیا په دالس پورتنۍ برخه کې یا )بازو(کې ورکول کیږي.

د واکسین کولو وروسته ، مهرباين وکړئ دواکسین کولوپه ساحه کې د 0	 دقیقې شاوخوا انتظار وکړئ. 

. که چیرې ضمني اغیزې یا الرجیک یا حساسیت عکس العمل رامینځته يش ، په هغه ځای کې روزل شوي کسان ژر ځپلو ته د مرستې لپاره  شتون لري ترڅو ژر تر ژره له 

اغیزمنو یا زیان لیدونکو خلکو رسه مرسته وکړي.

مخکې لدې چې تاسو د واکسین په لومړي ګامرنې کې د واکسین کولوځای پریږدئ ، تاسو به  واکسین کولو پاس کې اول واکسین داخله ننوتئ ترالسه کړئ.یاترالسه کړئ

مهمه ده! چې د واکسین نیټه او وخت په بشپړتوګه وساتئ!

که چیرې د واکسین ناسته د ځانګړي مهم دلیل لپاره ونه ساتل يش ، تاسو باید دا د „منسوخی دکمه لغوه“ په کارولو رسه لغوه کړئ چې د لیدنې تایید بریښنالیک کې اشاره 

شوې او نوې لیدنه کتنه وکړئ. یوه دوه بک یا کتنه ممکنه نه ده.

 بک کول یا ثبت کول یوازې امکان لري که تاسو داترش ټولنیز امنیت شمیره ولرئ. په نورو ټولو قضیو کې ،ثبت کول د بریښنالیک  یا ایمیل له الرې کولی يش

buergerservice@ooe.gv.at 

الندې معلومات وسپارئ : لومړی نوم یاخپل نوم کورنۍ نوم ، ولسوالۍ ، پوسټ کوډ ، ښار ، کوڅه ، د زیږون نیټه ، د تلیفون شمیره اوبریښنالیک یا ایمیل.پته

که اړتیا وي ، خالصې پوښتنې باید دمخه د کورنۍ دډاکټر رسه روښانه يش.

www.land-oberoesterreich.gv.at

http://www.ooe-impft.at
mailto:buergerservice%40ooe.gv.at%20?subject=
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/

	 تامولعم يوش لوټار

