
 

 احمي نفسك باللقاح! 
 معلومات حول اللقاح ضد كورونا 
 

 لماذا یجب علیك أخذ جرعات اللقاح؟
 
وس.    يوفر اللقاح �شكل موثوق به الحما�ة ضد اإلصابة بالعدوى الجس�مة، أو حى� الوفاة الناجمة عن الف�ي
ن باستثناء لقاح جو�سون آند جو�سون.   ي تأر�خني

 يتم أخذ اللقاح �ن
ي الجرعة الثان�ة.  14كل ما تحتاج إل�ه هو اللقاح. ��ي مفعول الحما�ة بعد   

 يوم من تل��
ي تعامالتهم بالح�ايتمتع األشخاص ال

ي التواصل مع األشخاص ة ذي �حصلون ع� الحما�ة ال�املة بم��د من الح��ة �ن
اليوم�ة و�ن

 خطر نقل العدوى واإلصابة لألشخاص اآلخ��ن. األمر كذلك اآلخ��ن. �قلل اللقاح  
 

 من الذي یمكنھ الحصول على جرعات اللقاح؟
 
   14 الــ همعمر من  بلغوا كل األشخاص الذين   

�
وما فوق �مكنهم الحصول ع� اللقاح من مركز اللقاح. �جب ع� األطفال عاما

ن  اوح أعمارهم ما بني ن الذين ت�� جد الس�دات الحوامل أن تار�ــــخ أخذ تعام أن �كونوا بصحبة أول�اء أمورهم. قد  17،و14والمراهقني
ن   ل أسب�ع الحمل. بيونتك خال-من الشهر. يتم أخذ اللقاح مع فايزر 24إ�  15اللقاح ما بني

 
 أین یمكني الحصول على جرعات اللقاح؟

ي مركز اللقاح. 
؟ لذا من فضلك سجل �ن ي

 هل أنت مهتم بأخذ اللقاح الوا��
ي  م��ي در�سدن

 مركز اللقاح �ن
Messering 6, 01067 Dresden, Friedrichstadt 

 
امات والباصاتال(موقف  10�مكنك الوصول إ� مركز اللقاح باستخدام وس�لة المواصالت الخط  �� .( 

 
ي ذلك عطلة نها�ة األسب�ع من الساعة 

 إ�  8�مكنك الحضور إ� مركز اللقاح كل يوم بما �ن
�
. دون أي �سج�ل مسبقمساًء  6صباحا

نت ل��ارة :   أنت كذلك محل ترح�ب �ي تحجز موعدا� �شكل مسبق لتوف�ي أوقات االنتظار المحتملة. استخدم اإلن��
sachsen.impfterminvergabe.de 89 90 89 0 )00 08و االتصال بالخط الساخن ع�� الهاتف: (أ . 

 
 ما الذي تحتاج إحضاره في میعاد تلقي اللقاح؟

 
  بطاقة اله��ة الشخص�ة، أو جواز السفر 
  (إذا كانت متوفرة) ن الص�ي  بطاقة التأمني
  شهادة اللقاح(

�
 (دف�� اللقاحات األصفر، إذا كان متاحا

 الب�انات المستوف�ة والموقع عليها إستمارة 
  ي ورقة

 المستوف�ة الب�انات والموقعة التار�ــــخ المر�ن
  ي ي الفم واألنف الطى�

 (ال�مامة) وا��
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�ل  ن ي  إستمارات�مكن ت�ن
نت. تتوفر االستمارة �ن ي وطباعتهما ع�� اإلن��

 العد�د من اللغات ع�:  المعلومات و التار�ــــخ المر�ن
← www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html 

 بيونتك، وموديرنا)-(بالنسبة للقاحات  فايزر 
← ww.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html 

  (بالنسبة للقاح آسترازینیكا)      
 من فضلك قم ب�كمال االستمارات قبل ز�ارة مركز اللقاح. 

 المعلومات والتار�ــــخ الص�ي والنصح قبل أخذ اللقاح.  إستمارةس�قدم الطب�ب اإلجابات عن أسئلتك مع  
ة   ي الجزء العلوي من الذراع. بعد التطع�م، سوف تننظر ف��

ي موقع أخذ اللقاح، ح�ث قد يتفاعل  15ستتل�� اللقاح �ن
دق�قة �ن

 جسدك مع اللقاح. 
 
ن تحتاج إ� أخذ أنت  هام:   ن اللقاحات، ال بد من وجود راحة جرعتني ن ثالثة إ� أر�عة أسابيع (بيونتك،  من اللقاح. ما بني ما بني

از�ن�كا ولمدة تصل إ�   أسب�ع.  15وموديرنا)، أو أس��
ءلس�قدم  ي

 ل�ل ��
�
حا ي الموقعوذلك  ك الطب�ب ��

 . �ن
  ! ن ي هذين التأر�خني

ام بالحضور �ن ن  �جب االل��
 
 ما الذي ترید معرفتھ غیر ذلك؟ 
 

ي بدون أي مقابل مادي. 
 اللقاح مجاين

خ�ص بالتس��ق.  اتلقاحال افة أنواع تمت تج��ة ك ي ومناسب قبل ال��
 �شكل كا�ن

ي اللقاح أي كانت د�انتك. اللقاحات  ال تحتوي
 ع� أي منتجات حيوان�ة. �مكنك تل��

 
ن  ي هذا: أن نظام المناعة �عمل. �شكل عام، قد تحدث اآلثار الجانب�ة خالل يومني . و�عىن قد توجد آثار جانب�ة للقاح، وهذا أمر طب��ي

ي اللقاح. 
 مع اللقاح. يتفاعل جسدك هذا معناە أن  من تل��

 قد تحدث التفاعالت التال�ة: 
 
 ي موضع الحقن

 ألم �ن
  إجهاد 
  صداع بالرأس 
  ي العضالت أو المفاصل والرجفة

 ألم �ن
 

ي حالة استمرار اآلثار الجانب�ة، أو ز�ادة شدتها، فمن فضلك اتصل بالطب�ب 
ي هذە اآلثار الجانب�ة بعد مرور بضعة أ�ام. �ن

تخت�ن
ي   الجام�ي المش�ن   des 28 دار  Fiedlerstraße 25الممارس العام المتابع لحالتك، أو الطب�ب الممارس المتقدم،  

ن ، در�سد�ن
 . 97 32 64 42 )51 03(هاتف: 

 
وس كورونا:   معلومات وأسئلة أخرى حول ف�ي

 مكتب الصحة والوقا�ة
 22 53 88 4) 51 03الخط الساخن: (
ي 
وين �د اإلل���  gesundheitsamt-corona@dresden.de: ال��

www.dresden.de/corona 
 
 
 
 
 

��انلا ن� ة�الولا ةمصاع : ي د  ن�حصلا بتكملاو  ،ندسر ي ��لاو  ةماعلا تاقالعلاو  ، تو ابتعا ،ة�اقولاو  ةحصلا بتكمو  ،تالوكو ار
�
ات نم   2021 ويلوي 23 خــــ�ر
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