املزيد من املعلومات املُحدّ ثة
تعرث عليها أيضً ا يف الصفحة الرئيسية ملوقعنا اإللكرتوين

„التطعيم املُع ّزز“
Q

www.alb-donau-kreis.de

Qتويص لجنة التطعيم الدامئة بالتطعيم املعزز بأحد لقاحات الحمض النووي
الريبي املرسال وذلك لجميع األشخاص الذين تبلغ أعامرهم  18عا ًما أو أكرث.

Q

Qيجب أن تكون قد تلقيت جرعة اللقاح الثانية منذ ستة أشهر عىل األقل.

Q

Qتكون األولوية لهذا اللقاح امل ُع ّزز
S
S

ARABISCH
S
Q
Q

معلومات
ٌ
حول التطعيم الوقايئ ضد عدوى فريوس كورونا
النسخة 2.0

حافظ عىل صحتك.
شك ًرا لتعاونك

إدارة الشباب والشؤون االجتامعية

هيئة التحرير
النارش:
التصميم والتنضيد:
الرتجمة:
الصور:
الطباعة:

Sلألشخاص الذين يتلقون عال ًجا أو تتم رعايتهم يف مرافق الرعاية،
ومرافق املساعدة عىل االندماج ،وغريها من املرافق مع املجموعات
املهددة أو الذين يعيشون هناك ،وكذلك
Sلألشخاص املصابني بنقص املناعة.

Q

Qللحصول عىل التطعيم املعزز ،يرجى إحضار إثبات عىل الجرعة األوىل والثانية
وكذلك وثيقة هوية معك.

هل لديك أسئلة؟
Q

Qرقم الهاتف 116117

Q

www.zusammengegencorona.deQ

Q

www.rki.deQ

املكتب الخاص بخدمات الالجئني ،واالندماج ،واإلعانات الحكومية
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Sلألشخاص البالغني من العمر  70عا ًما فأكرث،

Q

www.dranbleiben-bw.deQ

التطعيم
Q

Qجميع اللقاحات املعتمدة ف َّعالة ووفقًا آلخر الدراسات
العلمية ،فهي منخفضة املخاطر.

Q

تطعيم ثان ًيا بعد بضعة أسابيع.
Qتتطلب معظم اللقاحات
ً

Q

Qيساعد األشخاص الذين تلقوا اللقاح يف منع انتشار عدوى فريوس كورونا.

Q

Qيف الغالبية العظمى من الحاالت ،يقي التطعيم من األمراض الخطرية.

معلومات مهمة
ٌ

أيها املواطنون األعزاء،

من يُس َمح له بالحصول عىل اللقاح:

ٍ
معلومات مهمة حول التطعيم ضد عدوى فريوس كورونا.
ستجدون يف هذا الدليل

Q

Qتويص لجنة التطعيم الدامئة ( )STIKOبالتطعيم من سن  12عا ًما أو أكرث ما مل
تكن هناك أسباب طبية ضد التلقيح.

أين ميكنني تلّقي اللقاح؟
Q

Qلدى طبيب األرسة أو يف عيادة طبيب متخصص

Q

Qالعيادات الطبية الخاصة

Q

Qطبيب الرشكة

Q

Qحمالت التطعيم يف منطقتك

من يدفع مث ًنا مقابل أخذ اللقاح؟
Q

Qالتطعيم الوقايئ مجانًا.

ما الوثائق التي يجب أن أحرضها معي يف موعد التطعيم؟
Q

Qشهادة التطعيم (إن وجدت)

Q

Qبطاقة التأمني الصحي  /ورقة معلومات للعرض عىل الطبيب.

Q

Qوثيقة هوية (ترصيح اإلقامة الدائم ،ترصيح اإلقامة املؤقت ،بطاقة تعليق
الرتحيل ،جواز السفر ،إلخ)

إنها الطريقة األكرث أمانًا لتشكيل حامية ضد فريوس كورونا .من املمكن أن يُعيق
التطعيم التع ُّرض ملسار حاد للمرض .وبهذه الطريقة ،تحمي نفسك وأرستك ،وباملثل
تحمي أيضً ا كبار السن واملرىض.
يُعد التطعيم ضد عدوى فريوس كورونا واحدًا من أبسط تدابري الحامية وأكرثها
كل ٍ
الصحي – عىل
شخص تلقَّى اللقاح يف التخفيف عن عاتق النظام
ف َّعالية .يساعد ُ
ّ
سبيل املثال ،مستشفياتنا .ونأمل أن نتمكَّن جمي ًعا من العودة شيئًا فيشء إىل الوضع
الطبيعي.
من املهم تأمني حامية دامئة من عدوى فريوس كورونا .ويتحقَّق ذلك عندما يحصل
العديد من األشخاص عىل اللقاح ضد عدوى فريوس كورونا.
لذا ،يُرجى الحصول عىل اللقاح!
مدينة أومل 19 ،نوفمرب 2021

