
 

 

 معلومات من دائرة مقاطعة فیتموند حول لقاح فیروس كورونا  ۱
 

 

 

 

 

 

 ؟ من یُمكنھ الحصول على لقاح فیروس كورونا 
سیكون ھناك   ً◌اعاًما ممن یعیشون في ألمانیا. وقریبً  ۱۲، یمكن تلقیح جمیع األشخاص الذین تبدأ أعمارھم من ۲۰۲۱یونیو  ۷اعتباًرا من 

 أیًضا تلقیح لألطفال دون سن الثانیة عشرة. 

 لماذا یجب أن أتلقى اللقاح ضد فیروس كورونا؟

 من اإلصابة.  ،خرینفإن ذلك سیحمیك ویحمي عائلتك وجمیع األشخاص اآل  ،عندما تتلقى اللقاح •
 كان الوضع قبل الوباء.كما تماًما  - أخرى   فھو یساعد على العودة إلى حیاتنا الطبیعیة مرةً   •
حون ببعض المزایا: على سبیل المثال، ال یحتاجون إلى إظھار أي اختبارات لفیروس كورونا، ویمكنھم یتمتع األشخاص الملقَّ   •

 أكبر.  السفر بسھولةٍ 

 ھل اللقاح خطیر؟
لھا ومن حیث السالمة والفعالیة. إذا انتابك الشك، یجب علیك التحدث إلى طبیب األسرة عنایة من حیث إمكانیة تحمُّ تم اختبار اللقاحات ب

 الخاص بك. 

 ھل یجب أن أتلقى اللقاح؟ 
 بأن تتلقى اللقاح.  "فیتموند "تلقي اللقاح تطوعي. توصي منطقة 

 دفع أي رسوم مقابل تلقي اللقاح؟  ھل یجب عليَّ  
 تلقي اللقاح مجاني. 

 حول ذلك: كثیرةٍ   ستجد ھنا المزید من المعلومات بلغاتٍ  

 
 

  ۰۰۰۸۳۷على رقم الھاتف المجاني    ،یمكنك الوصول إلى خدمة المعلومات الخاصة بوزارة الصحة االتحادیة األلمانیة  ؛إذا كان لدیك أي أسئلة
 اإلنجلیزیة والعربیة والتركیة والروسیة.  :باللغات ۰۸۰۰
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معلومات من دائرة مقاطعة فیتموند حول لقاح فیروس كورونا  ۲

 
 اللقاح؟ ي كیف یُمكنني تسجیل نفسي لتلقِّ 

 ھناك إمكانیات عدیدة في ذلك الصدد: یُمكنك …

 . هروطلب تلقي اللقاح. عندئٍذ ستتلقى اللقاح في عیادة الطبیب بمجرد توفُّ  بطبیبكصال ... االتِّ  •
 

 "فیتموند " مقاطعة في دائرة    AWO… سؤال جھة مشورة الھجرة التابعة لجمعیة   •
)Friedenstraße 16 ، :المعلومات:۰٤٤٦۲ ٦٦۳٤فیتموند، ھاتف رقم ،  .)wtm.de-www.fh  

 
ة  . قد تضطر إلى المحاولة عدَّ ۹۹۸۸٦٦٥ ۰۸۰۰رقم الھاتف المجاني ھو:  بالخط الساخن لوالیة ساكسونیا السفلى.صل ... اتِّ  •

ویتم وضعك في   ،البیانات الخاصة بكل ستُدخِ حتى یُرد علیك. حیث یوجد الكثیر من األشخاص ممن یتصلون بھذا الرقم.  مراتٍ 
 في مركز التلقیح في إسنز.  كاٍف من اللقاحات، فستحصل على موعدٍ  قائمة االنتظار. إذا كان ھناك عددٌ 

 
www.impfportal- عنوان اإلنترنت ھو: ."ساكسونیا السفلى"بوابة التطعیم على اإلنترنت لوالیة عبر   لْ ... سجِّ  •

. niedersachsen.de حیث ستتلقى رسالةً  ،التفاصیل الخاصة بك ھنا. للقیام بذلك، تحتاج أیًضا إلى ھاتف محمول لْ دخِ ا  
أو إدراجك في قائمة االنتظار. ستتلقى تأكیًدا عبر البرید أو عبر البرید  ،عبره. وبعد ذلك، یمكنك إما اختیار موعد مباشرة

 كاٍف من اللقاحات، فستحصل على موعد في مركز التلقیح في إسنز.  كان ھناك عددٌ اإللكتروني. إذا 

 أین یقع مركز التلقیح في دائرة المقاطعة؟ 
لتیقع مركز التلقیح في منطقة فیتموند في إحدى نزل الشباب في إسنز. إذا  أو عبر بوابة التلقیح في   ،عبر الخط الساخن لتلقي اللقاح  سجَّ

 والیة ساكسونیا السفلى، فإنك ستتلقى اللقاح ھناك. العنوان ھو:

DJH Jugendherberge Esens-Bensersiel 
Grashauser Flage  ۲ 

۲٦٤۲۷ Esens 

 

  اللقاح ضد فیروس كورونا! الفرصة! تلقَّ  زْ انتھِ 
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