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إصدار: 21 يونيو/حزيران 2021

يحميك التطعيم من اإلصابة بالعدوى من جراء فريوس كورونا. يُسبِّب فريوس كورونا مرض كوفيد-19. 

وميكن أن تكون أعراض كوفيد-19 بسيطة. يشكو املصابون من ثم من السعال والحمى والزكام وآالم الرقبة.

لكن هناك كذلك أعراٌض حادة. ويصعب عىل املصابني التنفُّس. أو يعانون من التهاٍب يف الرئتني. 

لقي أكثر من 90000 شخٍص حتفهم في 
ألمانيا حتى منتصف شهر يونيو/حزيران 

2021 بسبب كوفيد-19.

تطعيم كورونا الوقايّئ آمن
اللقاحات يف أملانيا آمنة. ويرسي ذلك عىل كل اللقاحات، وكذلك 

عىل لقاحات كورونا.

تُختَب اللقاحات اختباًرا فاحًصا، قبل أن يُسمح باستخدامها.	 

    ويظل اختبار اللقاحات مستمرًا حتى بعد الترصيح باالستخدام. وتُؤخذ 

املعارف املستجدة بعني االعتبار.

 من الطبيعّي أن يستجيب الجسم برد فعل بعد تلّقي اللقاح. وميكن أن 	 

تنتابُك آالٌم يف املوضع الذي تلّقيت فيه الحقنة. أو قد تشعر بالتعب واإلعياء. 

حتى الحمى واالرتجاف أمران اعتياديان.

   وتختفي هذه الشكاوى مرًة أخرى بعد 2 إىل 3 أيام.

 توجد كذلك أعراٌض جانبية أخرى نادرة للغاية. قد تتمثَّل هذه األعراض 	 

الجانبية عىل سبيل املثال يف آالم شديدة يف الرأس. وإذا مل تختف األعراض 

الجانبية بعد أياٍم قالئل، فاذهب إىل طبيبة األرسة/طبيب األرسة.

 ليست هناك إشاراٌت إىل أن التطعيم يُسبِّب أرضاًرا عىل املدى البعيد. كام ال 	 

يؤثِّر التطعيم عىل القدرة عىل اإلنجاب.

ال تطعيم كورونا الوقايّئ فعَّ
يُعنى التطعيم بأن يبني الجسُم قوًى مناعية. ولذلك يكوُن محّميًا جيًدا من 

اإلصابة بعدوى شديدة. لكن يبقى هناك خطٌر ضئيٌل للغاية ألن تُصاب بعدوى 

كوفيد-19  مع ذلك. لذلك من املهم مواصلة االلتزام بقواعد )AHA+L( العامة:

 	)Abstand halten( اإلبقاء عىل التباعد االجتامعّي

 غسل اليدين/مراعاة النظافة الشخصية )Hygiene beachten(، وكذلك 	 

العطس أو السعال يف ثنية املرفق. أو استخدام مناديل الجيب.

 	)Im Alltag Maske tragen( ارتداء القناع يف الحياة اليومية

 	)Regelmäßig lüften( التهوية بانتظام

هكذا ميكُنك الحصول عىل اللقاح
التطعيم تطوعيٌّ ومجايّن.

ميكُنك الحصول عىل اللقاح

يف عيادات األطباء	 

يف مراكز التطعيم	 

من فرق التطعيم املتنقلة	 

تتلَّقى التطعيم عىل يد أطباء أو أفراد الكادر الطبّي.

تحتاُج إىل موعد من أجل التطعيم. وميكُنك االستعالم عن التطعيم عب املوقع 

اإللكرتويّن www.116117.de أو عب رقم الهاتف 116117. وميكُنك كذلك 

االتفاق عىل موعد هناك.

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول التطعيم عرب موقعنا اإللكرتوين: Ar
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https://www.116117.de/de/index.php
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املحادثة التوعوية

تسجيل املغادرة

االنتظار

االنتظار

تسجيل الحضور

التطعيم

 معلوماٌت حول ردود الفعل املحتملة  	
واألعراض الجانبية للتطعيم

استيضاح األسئلة 	

توقيع استامرة املوافقة 	

توزيع بطاقة التطعيم أو شهادة التطعيم 	

قراءة نرشة املعلومات 	

تعبئة االستبيان 	

 متابعة الحقة يف غضون 15-30 دقيقة 	

إذا ظهرت ردود فعل ناجمة عن الحساسية 
أو مشكالٌت يف الدورة الدموية، ميكن 

معالجُتها طبًيا عىل الفور.

توزيع نرشة املعلومات 	

 توزيع االستبيان حول التاريخ املريّض  	
الشخيّص

حقن اللقاح يف العضد 	
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