
 

 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT  

GESUNDHEIT UND SOZIALES 

Abteilung Gesundheit 

 

Andreas Obrecht 

۱۹-مدیر برنامه کووید  

Bachstrasse 15, 5001 Aarau 

Telefon direkt 062 835 23 73 

Telefon zentral 062 835 29 30 

Fax 062 835 29 39 

www.ag.ch/dgs 

    

 

 آموزانقابل توجه سرپرستان دانش

 

 2021 تسوگآ 16

 سال در مدارس مقاطع باالی آرگاو ۱۲برای جوانان باالی  ۱۹-واکسیناسیون کووید

 خانمها و آقایان گرامی،

توانند در مراکز واکسیناسیون بیمارستان کانتون آرگاو سال می ۱۲باالی در پایان ماه ژوئن، ما اعالم کردیم که جوانان 

 این امکان همچنان وجود دارد. واکسینه شوند. ۱۹-و بیمارستان کانتون بادن علیه کووید

های پزشکان عمومی و کودکان توانند حتی به صورت شخصی در مطبجوانان می ۲۰۲۱حدودا از پایان اوت 

خواهید از این برنامه استفاده کنید، در بهترین حالت مستقیما به مطب پزشک عمومی و کودکان میاگر  واکسینه شوند.

تقریبا از پایان ماه اوت، واکسیناسیون  شود یا نه.فرزند خود مراجعه کنید و بپرسید آیا در آنجا واکسیناسیون انجام می

برای این گروه سنی انجام  Modernaتای تایید واکسن این کار در راس جوانان در همه مراکز واکسیناسیون ممکن است.

 شود.می

های تاریخ دهد.را انجام می ۱۹-از ماه سپتامبر، کانتون آرگاو در مدارس مقاطع باالی آرگاو نیز واکسیناسیون کووید

  دقیق واکسیناسیون مدرسه دختر/پسرتان، از سوی مدرسه مستقیما به شما اطالع داده خواهد شد.

گونه محدودیت سخت سالمت وجود نیاز آن است که شما به عنوان سرپرست و فرزندتان با آن موافقت کنید و هیچپیش

  های سیار کمپین واکسیناسیون آرگاو انجام شود.تواند در مدرسه از سوی تیممی ۱۹-ندارد و واکسیناسیون کووید

 با خود بیاورند: جوانان باید برای واکسیناسیون در مدرسه، مدارک زیر را

 کنید(.رضایتنامه امضاء شده )فرم مربوط به این کار را به موقع از مدرسه دریافت می 

 کارت بیمه درمان  

 کارت شناسایی/گذرنامه/کارت شناسایی تبعه خارجی 

 باید در آن ثبت شود. ۱۹-کارت واکسیناسیون، اگر واکسیناسیون کووید 
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  های زیر مراجعه کنید:، به لینک۱۹-درباره واکسیناسیون کوویدبرای اطالعات بیشتر 

 واکسیناسیون ویروس کرونا کانتون آرگاو: •

 رسانی جوانانبرگه اطالع :BAGاداره فدرال سالمت  •

 اسیون ویروس کروناواکسین :BAGاداره فدرال سالمت  •

• :Swissmedic رسانیعویدیوی اطال 

 19-ویدیوی واکسیناسیون کووید کانتون آرگاو: •

 با احترامات دوستانه

 آس اُبرختآندره

  ۱۹-مدیر برنامه کووید

 دکتر آندره فریدل    پروفسور دکتر کریستوف فوکس                  

  شناسیشناسی                                              عفونتعفونت
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