Jämtland Härjedalen’de aşı randevusu
almak
Farklı şekillerde randevu alabilirsiniz; 1177.se sayfasına giriş yaparak veya özel bir
telefon numarasına arayarak. 1177.se sayfasına giriş yaparak randevu almak için
bir İsveç telefon numarasına ve bir e-kimlik’e ihtiyacınız var. 1177.se sayfasına giriş
yaptıktan sonra tüm yazılar İsveççe’dir.
İsveç kimlik numarası veya e-kimlik sahibi olmayan kişiler randevu almak için özel
bir telefon numarasını arayacaktır. Bu özel telefon numarası 063-14 22 50.
İsveççe konuşamayan kişilerin, bilgi ve randevu almak için kendi diline tercüme
hakkı olabilir. Aşı randevusu almak için aradığınızda bir tercümana ihtiyacınızın
olduğunu söyleyin. Hangi dil olduğunu da söyleyin. Bu durumda personel,
görüşmeye katılabilecek bir tercümanla iletişime geçmeye çalışır. Eğer tercüman
istediğinizi İsveççe veya İngilizce ifade edemeyecekseniz tanıdığınız birinden
yardım alın.

1177.se sayfası üzerinden randevu almak
•

Bir sağlık merkezi seçin ve ona tıklayın. Dilediğiniz sağlık merkezini
seçebilirsiniz.

•

“Våra e-tjänster” başlığının altında bulunan “Boka tid för vaccination
mot covid-19” bağlantısını tıklayın.

•

Kimlik numaranızı yazın ve hangi tür e-kimlikle giriş yapmak
istediğinizi seçin.

•

Yazıyı okuyun ve metni anladığınızdan emin olun. Daha sonra
“Fortsätt”i tıklayın. Tıkladıktan sonra birkaç soruya cevap vereceğiniz
bir sayfa açılacak. Soruları cevapladıktan sonra “Nästa”yı
tıklayacaksınız.

•

Eğer şu an aşı randevusu alabilen bir gruba dahilseniz “Boka tid”i
tıklayın. Bundan sonra randevu için müsait zaman olup olmadığını
görebilirsiniz.

•

Randevunuz oluşturulduktan sonra tarafınıza bir onay gönderilecek.
Onayda, aşı olmak için nereye gideceğiniz yazacaktır.

Randevu telefonu aracılığıyla randevu almak

063-14 22 50 numaralı telefonu arayın. Buradan nasıl aşı randevusu
alacağınıza dair direktifler alacaksınız.

063-14 22 50 numaralı telefon sadece aşı randevusu almak içindir. Bu
numarayı arayıp Covid-19 hastalığı hakkında soru soramazsınız. Eğer
Covid-19 hastalığı hakkında sorularınız varsa 1177.se sayfasından hastalık
hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz veya 1177 numaralı telefonu
arayabilirsiniz. 1177 numaralı telefondan aşı için randevu alamazsınız. Aşı
randevusu almak için sağlık merkezinizi de arayamazsınız.

Eğer randevunuza gelemeyecekseniz

Eğer hastaysanız ve Covid-19 semptomlarınız varsa aşı olamazsınız. Bu
durumda aşı randevunuzu iptal ederek onun yerine hastalığa yakalanıp
yakalanmadığınızı öğrenmek için test yaptırmalısınız.
Eğer randevunuzu telefon aracılığıyla aldıysanız randevunuzu aşağıdaki
şekilde iptal edeceksiniz:
• 063-14 22 50 numaralı telefonu arayın ve “Avboka tid” şıkkını seçin.
• Adınızı, kimlik numaranızı ve iptal etmek istediğiniz randevu
zamanınızı söyleyin.
• Daha sonra 063-14 22 50 numaralı telefonu arayarak ilerisi için yeni
bir randevu alabilirsiniz.
Aradığınızda duyduğunuz tüm bilgi İsveççe’dir. Yeni randevu alacağınızda
tercümana ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirsiniz. Hangi dil olduğunu da
söyleyin.
Eğer randevunuzu 1177.se sayfası üzerinden aldıysanız randevunuzu
aşağıdaki şekilde iptal edeceksiniz:
• 1177.se sayfasına e-kimlikle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra tüm
yazılar İsveççe’dir.
• “Bokade tider” sekmesini açın. Burada randevu zamanınızı
göreceksiniz. Randevuyu iptal etmek için randevu zamanınızı tıklayın.

