
 أو ما قبل  1941إن كنت مولود في عام  19-ھذا ما یجب فعلھ للحصول على اللقاح المضاد لكوفید
یمكنك فعل ذلك من  الخاص بك، ویجب علیك التبلیغ عن رغبتك في الحصول على اللقاح. المستوصفیتم التطعیم في 
باالتصال بك الحقًا عندما یحین دورك للحصول على  المستوصفیقوم  واتباع التعلیمات. بالمستوصفخالل االتصال 

  ولكن قد یستغرق ذلك بضعة أسابیع. –اللقاح 

نحن نتبع الترتیب الذي قررتھ ھیئة الصحة  یعتمد تاریخ استدعائك للحصول على اللقاح على عمرك وتوفر اللقاحات.
باالتصال بجمیع األشخاص الذین أبلغوا عن رغبتھم  المستوصفسیقوم  العامة ولذلك نقوم بتلقیح السكان األكبر سنًا أوالً.

في  المستوصففي حالة ما إذا لم ینجح  لحصول على اللقاح.في افي الحصول على اللقاح، وسوف تُتاح لھم الفرصة 
ل أن نتصل نرجو منك التفھم أنك قد تحتاج إلى االنتظار بعض الوقت قب إلیك بالبرید. استدعاءاالتصال بك فیقوم بإرسال 

 بك، ونرجو منك التزام الصبر.

 انتبھ إلى االحتیاالت

في حالة ما إذا اتصل بك شخص ما  مقاطعة كرونوبیرغ ال تسألك بتاتاً عن بیانات تسجیل الدخول أو بیاناتك المصرفیة.
 وطلب منك تلك البیانات، اقطع المكالمة واتصل بالشرطة.

 إلى خطر اإلصابةالذھاب إلى مكان التلقیح بدون التعرض 

عاًما أو أكثر ولیست لدیك إمكانیة لتدبیر وسیلة نقل، یمكنك  85إذا كان لدیك خدمة نقل العجزة أو إذا كنت تبلغ من العمر 
 حجز رحلة مجانة عن طریق مقاطعة كرونوبیرغ.

 قم أوالً بحجز موعد التطعیم. •
 7أیام األسبوع العادیة من الساعة  في 0470-58 85 60ثم قم بحجز الرحلة عن طریق االتصال بالرقم  •

 مساًء. 7صباًحا إلى الساعة 
في الیوم السابق لیوم التلقیح كحد  12یوًما كحد أقرب قبل یوم التلقیح، وفي الساعة  14یمكن حجز الرحلة  •

 أقصى.

 19-معلومات ھامة حول اللقاح المضاد لكوفید

موعد الجرعة الثانیة أثناء الحصول على الجرعة یتم حجز  جرعتین لكل شخص. عن طریقیتم إعطاء اللقاح  •
 األولى.

إذا كنت ال تستطیع المجيء إلى الموعد المحجوز، یجب علیك تغییر الموعد أو إلغائھ، وإالّ فسوف تحصل على  •
 فاتورة للزیارة التي لم تلغیھا.

  إذا كانت لدیك أعراض الزكام، حتى لو كانت خفیفة، یجب علیك تغییر موعد التلقیح. •
نرجو منك المجيء في وقت قریب من الموعد، لكیال تحتاج إلى االنتظار مدة طویلة سویة مع أشخاص آخرین،  •

 وحافظ على المسافة بینك وبین اآلخرین خالل الزیارة.
 نرجو منك ارتداء مالبس مناسبة في أعلى الجسم لكي یمكن للممرض الوصول إلى أعلى الذراع بسھولة. •
 الھویة.ال تنس إحضار بطاقة  •
دقیقة بعد الحصول على اللقاح، بناًء على نوع اللقاح الذي تحصل  15قد یمكن أن تحتاج إلى االنتظار حوالي  •

 علیھ، وذلك بھدف التأكد من أن كل شيء یسیر على ما یرام بعد حصولك على اللقاح.
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