
 

 

 

 

 فيروس كورونا- سارس2

 معلومات عن التطعيم ضد مرض كوفيد19

 مرض كوفيد 19: 

ذلك  ، لهذا المرض شديد لدرجة أن بعض الناس يعانون من مرض خطير لفترة طويلة جًدا. حتى أن البعض يموت بسببه

. 19بالتطعيم ضد كوفيد  من المهم جًدا حماية نفسك  

 التطعيم : 

بشكل جيد من هذا المرض. التطعيم اختياري   ينمحمي نونستكو بينهما( أسابيع 4حوالي   مرتينعلى  )بعد التطعيم 

على العكس من ذلك: الشخص السليم أكثر قدرة على  على الخصوبة و قدرة اإلنجاب ،  التطعيم ليس له تأثير  .ومجاني

 اإلنجاب من الشخص المريض. عند الطلب )هاتف:  946500 0291( يمكننا تنظيم رعاية  نسائية  كاملة أثناء التطعيم . 

تساؤالتكم.  كل يجابة إوتوضيح و  الطبيب قبل التطعيم وسيتم مناقشة  مسيتحدث معك  

 من يمكنه الحصول على التطعيم؟ 

بعد   سنة12من سن   ابتداء األطفال المصابون بأمراض مزمنةة. * سن 1 6من سن إبتداء جميع البالغين والمراهقين  *

. استشارة طبيب األطفال  

يوفر  األشخاص بعد اإلصابة بمرض كوفيد )التطعيم   *. المرضعات و أيضا النساء الحوامل )من األسبوع الثالث عشر( *

. حماية أفضل بكثير(لهم   

 من ال يجب تطعيمه؟ 

. أسبوًعا من الحمل 12النساء في أول *  .  سنة 12األطفال أقل من  *.  المصابون بحمى شديدةاألشخاص  *   

. األشخاص الذين يعانون من بعض أنواع الحساسية الشديدة *  

 أين يتم تطعيم الناس؟ مركز التطعيم :   

   يمكنك ببساطة القدوم دون موعد مسبق الى الساعة  Ruhrstraße 32, Olsberg ( 18:00( أو عن طريق طبيبك.

ويرجى عدم القيام بأي مجهود بدني )رياضة( لأليام الثالثة  تحت المالحظة دقيقة 15هناك لمدة  تبقىبعد التطعيم مباشرة ،

بعد أربعة أيام ،   فىتعب مؤقت و / أو صداع. إذا كانت أعراضك شديدة جًدا أو لم تختب قد تشعر بين الحين واآلخر . التالية

 فاستشر طبيبك. التطعيم ال يضمن حماية بنسبة  100٪: لهذا ال سبب يجب أيًضا مراعاة قواعد الحماية المعتادة عند التطعيم.

 يمكنك مناقشة التفاصيل أو الطلبات الخاصة  )رعاية نسائية(  على  الرقم 946500 0291  
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