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 2021ینایر  ثاني/الدوسلدورف في كانون 

 حضرات السیدات والسادة،
 أیھا المواطنات والمواطنون األعزاء، 

 
 سعادتي كبیرة بوجود لقاح آمن ضد فیروس كورونا منذ بضعة أسابیع.

 
جعلني ت قادمة. وبالرغم من ذلك فإن آالف اللقاحات التي أعطیت في دور رعایة المسنین سوف تشغلنا جائحة كورونا لفترة طویلة

 .من جدید احبائنا نحضنكمامة و ارتداء دونكنا نذھب للتسوق نسترجع األیام الماضیة حیث سوف و. أن أكون متفائالً 
 

سوف یبدأ العمل فیھا قریباً. تلقي اللقاح في ھذه المراكز مجاني شمال الراین ویستفالیا، وفي والیة  تطعیممركز  53تم انشاء 
 ذات األولویة التي ستتلقى اللقاح ھناك. تعتبر من الفئةفأنت من العمر  80نك تعدیت سن أواختیاري. وبما 

 
. 2021ینایر  ثاني/كانون  25اریخ من تفي منطقتك. یبدأ حجز المواعید  تطعیمفي مركز ال موعد بحجزبأن تقوم  كأنصح لذلك

رقم الھاتف ب تصالأو اال www.116117.deنترنیت من خالل موقع اال بحجز الموعدنت أو اقاربك قوم أتأن ومن األفضل 
 .01 117 116 (0800)المجاني 

 
 ةنیالثا جرعةوال لتطعیمتبعة في مركز امالمعلومات الخاصة بالتسجیل والخطوات التجد على الجھة الخلفیة من ھذه الرسالة 

  .اتلقیھ الضروري
 

ألن عدد اللقاحات في المراكز تتطابق مع عدد األشخاص  قمسب حجز موعددون  تطعیممركز ال قوم بزیارةخاص: ال ت رجاء
 اللذین سجلوا لتلقي اللقاح. ولذلك فمن الضروري جداً االلتزام بالموعد.

 
ك أن تتحلى بالصبر حتى یتوفر اللقاح علی ك،اللقاح في منزل تلقىتأن وأردت  تطعیمفي حال عدم تمكنك من زیارة مركز ال

ً المناسب.   فعال لكن استعمالھ لیس بالسھل. ولذلك ال یمكن نقلھ من منزل إلى آخر. فاللقاح المتوفر حالیا
 

ائل بأنھ المتابع. وأنا متف وفي ھذه الحاالت علینا أن ننتظر حتى تتم الموافقة على لقاحات یمكن استعمالھا عن طریق نظام الطبیب
 .أقوم باإلعالم عن ذلكسوف تتوفر مثل ھذه اللقاحات قریباً. وحال توفرھا سوف 

 
تلقي  بعد بخصوصتخذ القرار قد تكون قد تلقیت اللقاح. ولكن إذا لم تفر رعایة المسنین اوفي حال استالمك ھذه الرسالة في د

 نین.في دار رعایة المسموظفین مع الوتستطیع في ھذه الحالة أن تتحدث فرصة باتخاذ ھذا القرار. الاللقاح أم ال فال زالت لدیك 
 

 تخطي ھذه الجائحة.على وسوف نتقدم باتخاذ خطوة تلو األخرى. وأنا واثق بأن اللقاح سوف یساعدنا 
 
 فائق االحترامتفضلوا بقبول و
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 تطعیمكورونا في مركز ال ضد وقائيال اللقاح
 ةالثانی الجرعة الموعد حتى حجزمن الخطوات المتبعة 

 

 حجز الموعد .1
 شباط/ 1بتاریخ  شمال الراین ویستفالیافي والیة  53عددھا  لغالبا تطعیمإعطاء اللقاح في مراكز البیبدأ 

 حجز موعدتقوم باألفضل أن من یمكن فقط تلقي اللقاح ھناك بعد الحصول على موعد.  .2021فبرایر 
. إذا ساعدك www.116117.de من خالل الموقع 2021ثاني/ینایر الكانون  25من تاریخ ابتداًء 

 لمجاني رقملھاتف ابااالتصال یمكنك أیضاً وتفادي حجز موعدین. فالرجاء  حجز الموعدفي أقاربك 
 8یومیاً من الساعة  2021ثاني/ینایر الكانون  25من تاریخ  وذلك ابتداءً  01 117 116 (0800) 

على الھاتف طویلة بسبب العدد الكبیر االنتظار لربما تكون فترة لیالُ. و 10صباحاً وحتى الساعة 
 للمتصلین. 

 

 تطعیمالتسجیل في مركز ال .0
الوصول إلیھ بالباص أو بالقطار أو بالسیارة.  عملیة بطریقة تسھلتیار موقع مركز التطعیم من قبل المدن تم اخ

إحضار لذلك قم بیتم تسجیل بیاناتك والتأكد من حقك في تلقي اللقاح.  حیث لى ھناك ھي التسجیلوالمحطة األو
 میعشھاد التطو  Terminbestätigungواإلثبات بالموعد Personalausweisالھویة الشخصیة 

Impfpass  .(إذا كنت تملكھا)أو كمامة  ةارتداء الكمامة العادی ونطلب منكFFP2. 

  

 توعیةلا. 1
مرة  الوقائيبخصوص لقاح كورونا أكثر دقة لى معلومات الحصول عبعد دخولك منطقة االنتظار یمكنك 

یمھا لك یتم تسلفسوف ونموذج الموافقة بالبرید  الخاصة بالتوعیةورقة اإلرشاد ل في حال عدم استالمك. أخرى
 ھا بعنایة. وإذا رغبت فیمكن أن تطلب استشارة طبیبة أو طبیب.توتعبئالرجاء قراءتھا في المركز. 

 

 تلقي اللقاح. 2
طعیم ھو الحال عند الت كماتقوم كوادر طبیة متدربة بإعطاء اللقاح في منطقة معزولة. یتم حقن اللقاح في الذراع 

ویتم بعد ذلك وضع الصق طبي على موقع الحقن. ویتم تسجیل ضد االنفلونزا. وتكفي كمیة صغیرة جداً. 
  التطعیم في شھادة التطعیم أو على وثیقة تحتوي على كامل المعلومات.  

 
 
 

 المراقبة بعد تلقي اللقاح  .3
خاصة باالنتظار  منفصلة تحت المراقبة الطبیة في منطقةدقیقة  30بعد ذلك سیُطلب منك أن تستریح لمدة تصل 

 بوعكة. رالشعو أو –نادر جداً  – وث رد فعلي تحسسيفي حال حدلیتمكن الكادر الطبي من توفیر العنایة السریعة 
والعودة  مغادرة المركز فترة المراقبة من دون حصول أي مضاعفات، وھذا ما یحصل عادة، یمكنك عند انتھاءو

 نزلك. إلى م
 
 
 للقاحالجرعة الثانیة  .4

قي اللقاح حجز موعد لتلقیامك بثانیة. فعند الجرعة النا یجب تلقي حتى تكتمل فعالیة اللقاح الوقائي ضد كورو
ً  . والموعد الثاني سیكونسوف تحصل على موعدین بینھما فترة ثالثة أسابیع ستكون وفي مركز التطعیم  أیضا

الخطوات المتبعة تتطابق مع خطوات موعد تلقي اللقاح األول. نرجو إحضار: الھویة الشخصیة وإثبات الموعد 
  الموعد األول.   التي أحضرتھا فيوشھادة التطعیم 

 
  www.mags.nrw/coronavirus-schutzimpfung معلومات إضافیة:

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 
6 

 5 


