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معلومات مهمة حول التطعيم ضد كورونا
مفيدا يل؟
لماذا يُ عد التطعيم ضد كورونا
ً
› يحميك التطعيم ضد كورونا بشكل جيد للغاية.
بف�وس كورونا وكذلك من الموت.
يحميك التطعيم من إالصابة
الخط�ة ي
ي
أيض ا من العدوى.
› بذلك أنت تحمي عائلتك ً
أ
› تكون قواعد كورونا بالنسبة للشخاص الذين حصلوا عىل التطعيم ضد يف�وس
كورونا أقل رصامة .لكن ال يرسي ذلك عىل أ
الشخاص الذين لم يحصلوا عىل
التطعي م.
احم نفسك!
› التطعيم ضد مرض كورونا يكون اختياريً ا .ولكنِ :
ما مدى سوء إصابة الشخص بمرض كورونا؟
› بعض الناس يصابون بالمرض بشدة أو تصبح لديهم مشكالت صحية طويلة
أ
المد.
› بعض الناس يضطرون للذهاب إىل المستشفى ،وبعضهم ت
ح� إىل وحدة العناية
المركزة.
› لقي العديد من الناس حتفهم فع ال ً بسبب مرض كورونا.
ين
ين
المصاب� بأم راض
للمسن� أو
› يُ عد يف�وس كورونا شديد الخطورة بالنسبة لهؤالء:
أ
معينة .بيد أنه ف� بعض أ
الحيان يصاب ت
ح� الشباب والصحاء بأع راض شديدة
ي
للمرض.
ما مدى جودة اللقاحات؟
أ
أ
› هناك لقاحات عديدة .واخ ُت ِب�ت جميعها من ِق بل وكالة الدوية الوروبية.
› فهي ال تتسبب ف ي� عقمك وال تُ ر َّك ب لك ش�يحة.
ما زال هناك عىل شبكة ال تن�نت العديد من أ
الخبار المغلوطة.
إ
أ
› كما هو الحال مع جميع الدوية ،هناك أحيانً ا آثار جانبية ،لكن هذا أمر نادر
الكث� من الناس اللقاحات بشكل جيد.
الحدوث.
يتحم ل ي
َّ
› قد تشعر بتو ُّع ك ت
بكث�!
أك� ي
قص�ة .ولكن مخاطر كورونا ب
لف�ة ي
كم تبلغ تكلفة التطعيم؟
ن
مجا�.
التطعيم
ي
ت
ال� أحتاجها؟
كم عدد جرعات التطعيم ي
ت
جرع� لقاح يفصل بينهما بضعة أسابيع.
بالنسبة لمعظم اللقاحات ،ستحتاج إىل
ي
ين
محمي ا من مرض كورونا
التطعيم� .وقتها فقط ،تصبح
ستحصل عىل موعدين لكال
ً
الخط�.
ي

كيف أحصل عىل التطعيم؟
› تحتاج إىل موعد للتطعي م.
يجب عليك تسجيل بياناتك لهذا الغرض.
› تتلقى رسالة بعد ت
قص�ة.
ف�ة ي
تجد ف ي� هذه الرسالة مواعيد الحصول عىل التطعيمات.
ن
كيف
يمكن� التسجيل؟
ي
› يمكنك التسجيل لدى طبيب عائلتك.
أيض ا اللقاح.
يعطي أطباء العائلة ً
ت ن
و�:
› يمكنك التسجيل عىل شبكة إ
ال تن�نت ب
ع� الموقع إاللك� ي
www.impfzentren.bayern.de
تليفوني ا ،ورقم الهاتف هو0911 / 148 98 243 :
› أو اتصل
ً

impfzentren.bayern.de
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نورن�غ؟
كيف أحصل عىل التطعيم ف ي� مدينة
ب
› لدى طبيب عائلتك.
› ف ي� مركز التطعيم ف ي� مركز المعارض
م�و أ
م�و أ
النفاق „ “Messeعىل خط ت
(محطة ت
النفاق )U1
› ف� فندق ت
سي� بوينت ف ي� وسط المدينة
ي
ي
م�و أ
م�و أ
النفاق „كنيسة لورينتس“ عىل خط ت
(محطة ت
النفاق)U1
نورن�غ
والعنوان هو ،Pfannenschmiedsgasse 20 :ب
› ف ي� المركز الذي كان ساب ًق ا عبارة عن مكتب تسجيل السيارات.
نورن�غ
العنوان هو ،Großreutherstr. 115 B :ب
ماذا يحدث عند التطعيم؟
ش
ش
�ء بالتفصيل.
› قبل التطعيم ،يتحدث معك الطبيب وي�ح لك كل ي
ش
�ء.
يمكنك أن فتسأل عن أي ي
› ثم تُ عطى ي� ذراعك حقنة مملوءة باللقاح.
› ت
اس�ح ف ي� المكان بعد التطعيم لمدة  15دقيقة أخرى.
هل ما زالت لديك المزيد من أ
السئلة؟
هناك مقاطع فيديو من مستشفى نورن�غ يجيب فيها أ
الطباء عىل أهم  10أسئلة
ب
حول التطعي م .يمكنك ضبط ترجمة التعليقات المتعلقة بمقاطع الفيديو بهذه
اللغات :ت
ال�كية والرومانية والروسية.
يمكنك العثور عىل الفيديو هنا:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos

www.nuernberg.de

كما يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات عىل شبكة إال تن�نت ف ي�:
www.nuernberg.de
integreat.app/nuernberg/de

