
 کلیاطالعات  - 19کووید  ونیناسیواکس یثبت نام برا

لطفا وب پس  د؟یثبت نام کن 19کووید ونیناسیواکس یبرا دیخواه یم ایآ

نوبت »گزینه  یو ابتدا رو دیرا باز کنhttps://corona.ooe.gv.at  تیسا

 کیکل «دیرزرو کنرا  ونیناسیهم اکنون نوبت واکس»و سپس  «ونیناسیواکس

 .دیکن

 

 لیتکم ی. سپس برادیکن یو دوباره بررس دیرا وارد کنمشخصات خود  .1

 .دیکن کی" کلیبعد"گزینه یبر رو ،ثبت نام

 یو رو دیموجود انتخاب کن یها خیبا تار ونیناسیواکسمکان  کی .2

 .دیکن کیکل "بعدی"

در هر نوبت . واکسن مورد استفاده دیمناسب را انتخاب کن خیتار .3

و  لیمیخود مانند ا یاطالعات شخص ت،ینشان داده شده است. در نها

 .دیشماره تلفن را دوباره چک کن

 یموافقت و بر رو GSVGOخود مطابق با  یاستفاده از داده ها با .4

 .دیکن کیرزرو" کل لی"تکم

 دیرزرو کرده ا ونیناسیواکسنوبت  کی تیشما با موفقبدین ترتیب،  .5

 دیخواه افتیبا تمام اطالعات مربوطه در لیمیا قیاز طر هیدییتا کیو 

شود.  لیمیشما ا یبرانوبت  دییطول بکشد تا تا یاست مدت ممکن کرد.

 .دیکن یلطفاً پوشه اسپم خود را بررس د،ینکرد افتیدر یلیمیا چنانچه

آن را پر  دیکرد که با دیخواه افتیدر یبرگه اطالعات کی نیهمچن

خود همراه داشته  ونیناسیواکس روز نوبتو در  دیکرده و امضا کن

خود  ونیناسیواکس نوبتدر  دیتوان ینم یلیدلهر به چنانچه ) دیباش

 لیمیلطفًا با استفاده از دکمه لغو ارائه شده در ا د،یشرکت کن

رزرو نوبت  - دیرزرو کن یگریو نوبت د دیکن "لغو"آن را  د،ییتأ

 (. ستین ریامکان پذ گانهدو

 ونیناسیواکس ستگاهیخود به موقع به ا ونیناسیرزرو شده واکس نوبت یبرا

را با خود  ری( و موارد زدیمراجعه کن دییتأ لیمی)به ا دیبرس یانتخاب

 :دیاوریب

 (یرانندگ نامهی)گذرنامه، گواه دار شناسه عکس  

 در صورت وجود( ونیناسیواکس کارت( 

 عنوان مثال )به  شیاتر بیمه شماره یا یاجتماع نیتام شماره

 یکیورود به کارت الکترون یبرا -( بیمه یکیکارت الکترون

 الزم است ونیناسیواکس

 و امضا شده( لی)تکم اطالعات برگه 

  .دیبه همراه داشته باش زیخود را ن ونیناسیواکس نوبت هیدییلطفًا تأ
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کننده در  نهیرا به پزشک واکس یو آلرژ یقبل یماریبسابقه هر گونه  لطفاً 

همراه  ونیناسیواکس یبرا ،دیدار ی. لطفًا اگر کارت آلرژدیمحل اطالع ده

شود  یم یشما بررس یاطالعات شخص ت،یثبت نام در سا هنگام .دیداشته باش

شود.  یپزشک داده م به ، اطالعات الزمونیناسیو سپس قبل از واکس

 تزریق می گردد.  بازو یدر قسمت باال ونیناسیواکس

 از بعد یمراقبت ها"در منطقه  قهیدق 20لطفًا حدود  ون،یناسیاز واکس پس

 ک،یآلرژ یواکنش ها ای ی. در صورت بروز عوارض جانبدیصبر کن "ونیناسیواکس

 نکهیاز ا قبل کمک کنند. به شما توانند به سرعت یامدادگران در محل م

 دیخواه افتیدررا  ونیناسیکارت واکس د،یرا ترک کن ونیناسیواکس ستگاهیا

 کرد.

 در نوبت مشخص شده حضور داشته باشید! حتما  توجه:

خود شرکت  ونیناسیدر قرار مالقات واکس دیتوان ینم یمهم لیاگر به دل

آن را  د،ییتأ لیمیلطفًا با استفاده از دکمه لغو ارائه شده در ا ،دیکن

 ریامکان پذ گانهرزرو نوبت دو - دیرزرو کن یگریو نوبت د دیکن "لغو"

 ستین

امکان  شیاتر بیمه شماره یا یاجتماع نیرزرو فقط در صورت داشتن شماره تام

به  یلیمیبا ارسال ا دیتوانیموارد، م ریاست. در سا ریپذ

buergerservice@ooe.gv.at نامنوبت را مشخص کنید:  ر،یز یبا ذکر اطالعات شخص 

تولد، شماره تلفن  خیتار ابان،یشهر، خ ،یشهر، کد پست ،یو نام خانوادگ

 .لیمیو آدرس ا

 .دیبگذار انیلطفًا با پزشک خانواده خود در م د،یدار یسؤالچنانچه 
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