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 عماوج نابز هب دیوک نسکاو تاعلاطا
 .دوش همجرت دناوتیم نتم   ،دهنناوخ اب قیبطت روظنم هب

 

 مشابیم لغاش (رهش رد راک لحم/یعامتجا هورگ رد درف یلغش شقن) ن   اونعب و متسه (مسا) من


     هب یالتبا لامتحا نسکاو ،دیوش التبم ٩١-دیوک هب امش رگا .تاس ٩١-دیوک لباقم رد دوخ زا تبقارم یارب هار نیرتهب نسکاو 
 .دهدیم شهاک ار روآ گرم ای کانرطخ میعال

 

     رد هدافتاس یارب و هدوب رثوم و رطخ یب و دناهدرک یط ار ینمیا یسررب لحارم ،اهنسکاو ریاس لثم ،١٩د  یوک یاهنسکاو 
 اههد یور رب نسکاو نیا نینچمه .درادن دوجو یروناج لوصحم ای مخت عون چیه اهنسکاو نیا رد .دناهدیرس ديیات هب ایناتیرب
 .تاس هدش شیامزآ یتیموق عماوج ریاس و اه ییایآس ،ناتسوپ هایس لثم یتیعمج ی هدرتگس یاهفیط زا رفن رازه

 

     یترجاهم مالعتاس هنوگچیه ٩١-دیوک نسکاو تفایرد یارب .دشاب یم ناگیار دنلتاکاس رد داراف ی همه یارب ٩١دیوک نسکاو 
 ترازو رایتخا رد ،یترجاهم نیناوق لامعا روظنم هب ،ار ناعجارم تاعالطا دنلتاکاس تشادهب ترازو و دریگیمن تروص
 .داد دهاوخن رارق روکش

 

     ای دسرب امش نسکاو تبون یتوق ،تسین نسکاو تبون تفایرد یارب رگید یتشادهب زکارم ای دوخ یلحم رتکد اب سامت هب یزاین 
 .دش دهاوخ هداد عالطا امش هب همان لاسرا ای و سامت قیرط زا

 

     هنیسکاو ار مدرم ی همه میناوتب رتدوز هچره .ديیامرف امداق رتدوز هچره  افطل دش توعد نسکاو تفایرد یارب امش زا یتوق 
 اب دیتشاد مجرتم هب زاین رگا .میدرگرب میتهس ناش گنتلد تاس توق یلیخ هک ییاهراک نداد ماجنا هب میناوتیم مه رتدوز ،مینک
 .دننک مهارف امش یارب ات دیریگب سامت دوخ کیدزن یتشادهب زکرم

 

     ضراوع نیا اما ،دینک هبرجت ار عیاش یبناج ضراوع یرس يک امش تاس نکمم یرگید نسکاو ره لثم ،نآ تفایرد زا دعب 
 ساسحا هدش هدز لوپمآ هک ییاج زا دیاش امش لاثم یارب .دیکش دنهاوخن لوط زور دنچ زا رتشیب و هدوب فیفخ لاومعم یبناج
 .دیوش درد ندب و تلاکس و یگتخس ،دردرس راچد ای ،دینک درد

 

     زا یریگولج هب یزاین نسکاو تفایرد زا دعب .درادن دوجو دارفا یرو◌َ  راب رب ١٩د  یوک نسکاو ریثات رب ینبم یدهاوش هنوگچیه 
 .تسین یرادراب

 

     هک ییاهمناخ هب ناوتیم ار ٩١دیوک نسکاو هک دنرواب نیا رب ناسانشراک .درادن ناردام یهدریش یارب یرطخ ٩١دیوک نسکاو 
 دیناوتیم ،دیهد ماجنا ار نآ تاس رارق هدنیآ رد ای دیتهس یهد ریش لاح رد امش رگا .درک هضرع دنتهس یهد ریش ی هرود رد

 هدافتسا اب هطبار رد ینمیا یاه هداد نادقف اما .دیهد همادا یهدریش هب مه نسکاو تفایرد زا دعب و یهدریش نامز رد نسکاو ی
 .دراد دوجو هراوخریش دازون یوررب نآ ریثات ای

 

     دراد دوجو لامتحا نیا نانچمه اما ،دهدیم شهاک میخو تروصب ار یرامیب نیا هب امش یالتبا لامتحا نسکاو تفایرد هچرگا 
 .دینک لابند ار تلود یاه هیصوت نیرخآ  افطل نسکاو تفایرد زا دعب .دیهد رشتگس ار نآ و هدش التبم١٩-دیوک هب امش هک

 

     دیراذگب کارتاش هب ناراکمه و هداوناخ ،ناتسود اب ار تاعالطا نیا و هدرک تفایرد ار نسکاو ،دینزب لااب ور اهنیتآس. 


     تیاس هب ،٩١-دیوک نسکاو اب هطبار رد لاوس هنوگره تروص رد  nhsinform.scot/covid-19-vaccine  هدرک هعجارم، 


 یاهتروصب مزال تاعالطا .ديیامرف لصاح سامت ٠٨٠٣٠٠٠٨٠١٣ یهرامش هب ١٩-دیوک ن   سکاو ییوگخساپ ز  کرم اب ای

 tselfaeleniccav19divoc/tocs.mrofninhs .دشابیم هدهامش لباق ریز تیاس رد نوگانوگ یاهنابز هب و فلتخم


