التطعيم ضد كوفيد 19-






يختف كوفيد 19-بي عشية وضحاها.
لن
ي
ً
ر
بفضل اللقاح ،وأيضا من خالل االستمرار يف احتام التدابت الصحية ،يمكننا أن نأمل يف وضع األزمة الحالية وراءنا وأن
نلتقط أنفاسنا ً
قريبا.
ً
ويحم من حولك أيضا من فتوس كورونا.
يحميك اللقاح
ي
إنه مجانا

كيف يعمل اللقاح ؟
•
•
•

ً
أجساما مضادة
بفضل اللقاح ،ينتج جسمك
تساعد هذه األجسام المضادة يف محاربة جزيئات الفتوس
ً
الحقا؟ يف هذه الحالة ،ستحميك األجسام المضادة!
ستتعرض للفتوس

لماذا يتم التطعيم؟
لحماية نفسك وحماية من حولك.
إن فتوس كورونا خطت عىل كثت من الناس:
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 65
عاما وأكت
•
األشخاص المصابي بأمراض الرئة ،القلب أو األوعية الدموية
•
المناع (مثل الرسطان)
الجهاز
ضعف
أو
السكري
بداء
المصابي
األشخاص
•
ي
ً ً
أيضا عىل الشباب واألشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.
لكن الفتوس يمكن أن يكون خطتا

لمحاربة انتشار الفتوس




ر
سينترس الفتوس برسعة أقل .وهذا ما يسم بالمناعة الجماعية.
إذا تم تطعيم أكت من  ٪70من سكان بلجيكا،
ستعود حياتك إىل طبيعتها بشكل أرسع.
سيكون جسمك أقوى لمحاربة الفتوس.

كيف يست التطعيم؟




ستحصل عىل حقنة يف أعىل الذراع
بالنسبة لبعض اللقاحات ،تحصل عىل حقنة ثانية بعد أسابيع قليلة من اللقاح األول
ر
ً
تلف اللقاح ،ستتمتع بالحماية الكافية ضد فتوس كورونا
بعد  14يوما من ي

هل اللقاح آمن؟



يتطلب إنتاج اللقاحات ً
قدرا ً
الختة .يعمل العلماء يف العديد من البلدان بجد إلنتاج اللقاحات يف أرسع وقت ممكن.
كبتا من ر
تمت مراقبة اللقاح بدقة من قبل العديد من السلطات المستقلة .إنه آمن.

هل التطعيم يسبب اعراض جانبية؟
تعان:
ممكن أن ي
 oمن رد فعل جلدي خفيف ،ألم أو تورم يف أعىل الذراع
 oمن التعب
 oمن صداع الراس
 oمن حم خفيفة
طبيع وليس خطت ،تزول اآلثار الجانبية بعد بضع ساعات أو بضعة أيام.
هذا أمر
ي

من سيتم تطعيمه؟




يخص التطعيم جميع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 18+
عاما
مجان للجميع
تطوع وهو
يتم التطعيم ضد فتوس كورونا عىل أساس
ي
ي
اللقاح ليس اجباريا

الدعوات:
ً
ر
ً
ون أو الرسائل القصتة.
يتم إرسالها
التيد ،وسيتم إخطارك أيضا عن طريق ر
تدريجيا عن طريق ر
التيد اإللكت ي
صح للمأل.
يرافقهم استبيان
ي
ً
ر
الشخص المكون من  16حرفا.
يقتحون اماكن التطعيم ويحددون كيفية تحديد موعد باإلضافة إىل الرمز
ي





أخذ موعد:
عت موقع ر
عت الهاتف عىل 0800/450 19
االنتنتwww.jemevaccine.be :أو ر
تأخذ موعد ر
المكالمة مجانية.
بالنسبة للقاحات المعطاة يف جرعتي ،يجب تحديد الموعدين يف نفس الوقت
يمكنك إلغاء موعدك وأخد موعد جديد برمزك الشخص الساري لمدة ً 30
يوما.
ي
ً
الحقا.
إذا لم تكن اوقات المواعيد متاحة ،فال رتتدد يف المحاولة مرة أخرى

يوم التطعيم:



كن دقيقا يف الموعد.
أحض معك:
ام)
 oبطاقة هويتك (الز ي
ر
اإللكتونية إن أمكن)
 oرسالة الدعوة الخاص بك (التذكرة
الصح المكتمل
 oاالستبيان
ي






يتم تحديد رفتة مراقبة من  15إىل  30دقيقة بعد الحقن
ام
ارتداء القناع إلز ي
تعال بمفردك ،إال إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف التنقل
ً
ً
ً
ر
تأن وحدد موعدا جديدا
إذا كنت مريضا ،ال ي

بمجرد التطعيم ،استمر ف ر
احتام اشارات الحواجز:
ي
يجب أيضا توخ الحذر لبعض الوقت مع ر
المبان...... ،
احتام جميع االحتياطات المفيدة( :ارتداء قناع ،إبعاد جسدي ،نظافة اليدين ،تهوية
ي
ي
إلخ) لعدة أسباب:
 ال يحم اللقاح ر
مبارسة بعد تناوله.
ي
ً
ً
 يتم تطعيم السكان تدريجيا ،وال يتم تطعيمنا جميعا يف نفس الوقت؛

مجان عىل 0800/450 19
"من المفيد أن تعرف"  -لمزيد من المعلومات - www.jemevaccine.be :اتصال
ي

لمزيد من المعلومات تكلم بهذا:





مع خدمات المساعدة والجمعيات المحلية النشطة ف منطقتك (إذا لزم األمر ،يمكنك ً
المجان .)1718
أيضا االتصال بالرقم
ي
ي
التاىل .1733
بالرقم
اتصل
المعالج
الطبيب
الصيدىل الخاص بك .أو يف غياب
مع طبيبك أو
ي
ي
المجان نحو مراكز التلقيح 0800/54 621
لتنظيم النقل
ي
إمكانية التسجيل يف قوائم "االحتياطيي" :عىل الموقع www.QVAX.be

تم إنجاز وترجمة هذه الوثيقة من قبل خدمة ر
التجمةSetisW

