
 

لماذا يجب علّي تلقي 
التطعيم ضد كوفيد-19؟

يعد التطعيم ضد كورونا حالًيا هو العنصر األكثر أهمية 
للحد من انتشار الجائحة. فهو الحل الحاسم لنتمكن في 

وقت قريب من العودة إلى الحياة الطبيعية.

التطعيم في مركز للتطعيم 

 ،(A) في األلمانية: االلتزام بالتباعد „AHA + A + L“ إذ تعني
 (A) وارتداء الكمامة طوال اليوم ،(H) والنظافة الشخصية

)ارتداء كمامة FFP2، قدر المستطاع(، واستخدام تطبيق 
.(L) والتهوية ،CoronaWarnApp

 ماذا يمكن أن يحدث عندما يجتمع شخص شديد العدوى 
)ناقل فائق للعدوى = S( مصاب بفيروس كوفيد-19 مع 100 شخص؟ *

الحقيقة هي: أن 
اللقاح المعتمد يعد 
آمًنا، حتى ولو جاءت 

الموافقة عليه 
بسرعة.

يتم رصد وتقييم 
سالمة اللقاحات 

بشكل مستمر.

ص الحقائق

فح

ال تمنح السلطات 
المختصة الموافقة على 
استخدام اللقاحات، إال أذا 

ثبتت جودتها وفعاليتها 
وعدم ضررها.

 وهذا هو الحال مع 
جميع اللقاحات.

يرجى االلتزام بقواعد 
 

يرجى االلتزام بقواعد على الرغم
 
 من تلقي
 
 التطعيم

       التطعيم لدى طبيب األسرة

سيسمح بالتدريج بتلقي التطعيم لدى
طبيب األسرة. تحدث مع طبيب األسرة 

الخاص بك حول هذا الموضوع.

بالنسبة لألشخاص المقيمين في أماكن 
إقامة مشتركة، يمكنهم بالرغم من ذلك 

االستفسار من إدارة السكن عن إمكانيات 
التطعيم المتاحة بالمنطقة.

إقامة مشتركة، يمكنهم بالرغم من ذلك 
االستفسار من إدارة السكن عن إمكانيات 

أمر هام

كيف يمكنني الحصول على 
موعٍد لتلقي التطعيم؟

معلومات

معلومات

Eine gemeinsame Informationskampagne der  
Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge und des  
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

تورينجن في 
مواجهة كورونا

معلومات عن 
التطعيم

أما اآلثار الجانبية 
الخطيرة مثل 
ردود األفعال 

التحسسية فهي 
نادرة للغاية.

تم تطعيم عشرات اآلالف 
من المشاركين في 
الدراسة باللقاح قبل 
اعتماده، ويجري اآلن 

تطعيم عدة ماليين من 
البشر.

وكما هو الحال بالنسبة 
لكل التطعيمات، قد 

تظهر أيًضا ردود أفعال 
وآثار جانبية للتطعيم، 

مثل الحمى أو اإلعياء أو 
الصداع.  

يصاب 29 شخًصا بفيروس 
كوفيد-19 ويمكن أن ينقلوا 
العدوى ألشخاٍص آخرين، في 

محيط األسرة على سبيل المثال.

تظهر أعراض مرض كوفيد-19 
على 24 شخًصا من المصابين.

3 من األشخاص المصابين 
تكون إصابتهم خطيرة للدرجة 

التي يتعين معها دخولهم 
للمستشفى.

لم يحصل على التطعيم بعد

S

يصاب 3 أشخاص بمرض 
كوفيد-19 على الرغم من 

تلقيهم للتطعيم. **

0 إلى 2 من األشخاص 
المصابين يمكن أن تظهر 

عليهم أعراض خفيفة على 
الرغم من تلقيهم للتطعيم. 

ال يتعين دخول أي شخص 
إلى المستشفى.

حصل على التطعيم 

S

„AHA + A + L“

.2 .1

استفسر عن المزيد من الصيدلي أو من طبيبك الخاص!

قدم يد العون لألشخاص األكبر سًنا واألشخاص 
المحتاجين للمساعدة وأولئك الذين ال يجيدون استخدام 

التكنولوجيا وزودهم بالمعلومات حول ذلك األمر.

تتيح وزارة الصحة االتحادية الكثير من المعلومات 
حول التطعيم بـأكثر من 40 لغة عبر تطبيق 

„aidminutes.rescue“
)iOS يمكن تنزيله مجاًنا لنظامي أندرويد و(

)Robert-Koch-Institut( المصدر باللغة األلمانية: معهد روبيرت كوخ *

** تقل القدرة على إصابة آخرين بالمرض نتيجة انخفاض الحمل الفيروسي وقصر  
    فترة اإلفراز بشكل واضح. )المصدر باللغة األلمانية: معهد روبيرت كوخ(: 

   www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html)

 www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/19_21.pdf

مزيد من المعلومات حول التطعيم

مصادر المعلومات في لمحة:
للوقوف دائًما على الموقف الحالي، ولكن في 

الغالب باللغة األلمانية، يمكنك االطالع على 
المعلومات من خالل الموقع الرسمي لوزارة 

الصحة في تورينجن على الرابط:

كما يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات 
بلغاٍت أخرى على الصفحة الرئيسية للمفوض 

االتحادي لشؤون االندماج: 
www.integrationsbeauftragte.de/ 

ib-de/staatsministerin/corona 

www.tmasg�.de/covid-19/impfen

Vباللغة العربية 

تتاح في تورينجن حالًيا وسيلتان لذلك.

”Impfzentrum„               

للحجز عبر االنترنت يرجى زيارة الموقع: 
www.impfen-thueringen.de 

للحجز عبر الهاتف يرجى االتصال على الرقم:

الحجز عبر الهاتف يتم باللغة األلمانية.

يرجى إحضار       بطاقة الهوية أو       جواز 
السفر أو       وثيقة اإلقامة الخاصة بك عند 

الحضور. يرجى إحضار        بطاقة التطعيم 
الخاصة بك )إن وجدت( عند الحضور.

03643 – 49 50 49 0
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