
 

 

 19-واکسین کویددریافت رهنمود 

  

 

 

 سال مستحق دریافت  60تمام افراد باالی 

  .باشند واکسین استرازینکا می 
 

 اگر می خواهید مرکز تطبیق واکسین را پیدا نمایید و یا سوال دارید به خط 

 زنگ بزنید.    1800675398معلوماتی کرونا وایروس )کرونا وایروس هات الین( 

 

 تماس بگیرید و   131450اگر به ترجمان ضرورت دارید به شماره 

 بخواهید که شما را به خط معلوماتی کرونا وایروس وصل کند. 

 گرفتن وقت مالقات: 
 دریافت واکسینسال می توانند در مراکز ذیل برای  60تمام افراد باالی 

 وقت مالقات بگیرند:

  

 مراکز واکسین )ایالتی(  مراکز صحی اجتماعی  (GP)داکتر فامیلی 

 

زنگ بزنید یا انالین وقت  •

 بگیرید 

 

 زنگ بزنید یا انالین وقت بگیرید  •

 مالقات وقت که گردد یم هیتوص •

(appointment)  دیر یبگ: 

  تواند یم ی قبل مالقات وقت بدون مراکز  یبعض  •

 یم فرق مرکز  هر  در   انتظار   وقت( ردیبپذ را شما

 :ند(ک

www.coronavirus.vic.gov.au/vaccinatio

centres-n 

  را زر یفا نیواکس توانند  ی م سال 59 یال 40 افراد •

  مالقات وقت) کنند  افتیدر  نیواکس مراکز  در 

 .است ضرور 

به کلینیک داکتر فامیلی زنگ بزنید   •

)تمام داکتران فامیلی واکسین  

 ندارند( 

به مرکز صحی اجتماعی محلی خود   •

 تماس بگیرید 

وقت مالقات   1800675398از طریق تماس با  •

 بگیرید.  

زنگ  131450 اگر به ترجمان ضرورت دارید به •

 بزنید.

 

اگر در مورد سابقه مشکالت صحی و یا ادویه های که استفاده می کنید تشویش دارید، پیشنهاد می شود که قبل از دریافت واکسین با داکتر  

 تا در وقت تطبیق واکسین انرا با خود داشته باشید. سابقه مشکالت صحی شما را براتان بدهدداکتر فامیلی می تواند فامیلی خود مشوره نمایید. 

 

 

 عکس: گرفته شده از وزارت صحت دولت استرالیا 

http://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
http://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres


 

 

 19-واکسین کویددریافت رهنمود 

 

 

 

  ؟ در وقت دریافت واکسین چی را با خود بیاورید
 

 مدرک دارای عکس )فوتو ای دی(  •

 اگر دارید  (Medicare Card)کارت مدیکیر •

 کارت وظیفه اگر شما بخاطر شغل تان واجد شرایط دریافت واکسین می باشید •

 در مورد ادویه ای که استفاده می کنید ویا مشکالت صحی که دارید GPمعلومات از داکتر فامیلی  •

 . اگر دریافت کرده اید )نام واکسین و تاریخ دریافت(19-معلومات در مورد واکسین قبلی کوید •

 ت در مورد عکس المعمل بدن شما در برابر واکسین های قبلی معلوما  •

 نام داکتر فامیلی و یا متخصص که شما را فعال تداوی می کند •

 ماسک صورت )اگر در وضعیت فعلی ایالت شما ضروری است(  •

 باشد (update)مطمین باشید که مشخصات شما در کارت مدیکیر بروز  •

o ای گف شما انرا می توانید از طریق ویبسایت مMyGov  :انجام دهیدwww.my.gov.au  

 The Express Plus Medicareاپلیکیشن اکسپرس پلس میدیکیر  ▪

 132011تماس تلفونی به شماره  ▪

 مراجعه به دفتر میدیکیر   ▪

o  بگیرید: اگر شما فعال مدیکیرکارت ندارید، می تواند از طریق ذیل میدیکیر کارت 

 برای کارت میدیکیر درخواست بدهید، اگر قبال انجام نداده اید،  ▪

 وصل نیست.   MyGov حساب انالین میدیکیر را فعال کنید، اگر میدیکیر داشتید اما با حساب مای گف  ▪

 

 حتا اگر کارت میدیکیر ندارید، می توانید واکسین را دریافت نمایید.  

 
 19-روز منتظر بمانید تا واکسین کوید 7اگر در این اواخر واکسین های دیگر را دریافت کردید بشمول واکسین انفلوینزا توصیه می گردد که 

 را دریافت کنید. 
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