
  

 حملة التطعیم في ُمقاطعة شتیرمارك
 

 

 

 لماذا ینبغي علیكم التطعیم ؟
      .(Covid-19) 19د كوفیكورونا ِألنَّ التطعیم یحمیكم من اإلصابة الشدیدة بمرض فیروس 

 

 

 التطعیم؟مفعول كیف یعمل 
الجسم من تحمي ھذه األجسام المضادة ونتاج األجسام المضادة. االنسان المعلومات الالزمة لیقوم بالجسم تَعطي مادة التطعیم إن 

  2س سارس كوفید ـ فیرو من خالیة ھذه اللقاحاتمواد جمیع و . (Covid-19) 19كوفید كورونا  الشدیدة بمرض فیروساإلصابة 
(SARS-CoV-2) . 

 

 

 آمن؟ھل التطعیم 
على  الموافقة (EMA) منحت وكالة األدویة األوروبیةولقد . مادة التطعیم بواسطة إجراء الفحوصات التأكد من سالمةتم القد نعم. 

 .وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو يلمرضى السكركذلك التطعیم آمن و. إستخدامھ
 

 

 الحصول على التطعیم؟ بالرغم من ذلك بإمكانك، فھل حساسیة إن ُكنتم تعانون من
 وإن جمیع مواد لقاحعلى التطعیم.  كمحصولم للتأكد من إمكانیة مراجعة قائمة محتویات اللقاح معكان الطاقم الطبي على استعداد ل

 .على البیض أو الجیالتین أو المواد الحافظة أو المضادات الحیویة) ال تحتوي   COVID-19( 19كوفید  كورونا
 
 
 

حاجة )، فھل ھناك   COVID-19( 19كوفید كورونا س  بفیروقد أُِصبتُم  مكنتإن 
 ؟مرة آخرى إلى التطعیم

الحمایة ضد اإلصابة من جدید لكم ) توفر   COVID-19( 19كوفید  كورونا ضبعد اإلصابة بمرالمكتسبة المناعة وذلك الن  نعم،
 الحمایة.لكم التطعیم ر كي یوفوعلیھ فانھ من األحسن التطعیم ل. ومؤقتة ةلفترة زمنیة محدد

 

  



  

 ن التطعیم؟ھل ھناك آثار جانبیة ناتجة ع
ي ھ ھذه األعراضحمرار في موقع الحقن وكذلك صداع وحمى وتشنجات عضلیة. إم أو جانبیة: ألَ  أعراض تكون ھناك یمكن ان

وسیقوم الطاقم الطبي في غضون أیام قلیلة.  ھذه األعراض على األكثروتختفي . ةفعل طبیعی ودرداألكثر شیوعاً، إال أنھا 
 لإلطمئنان علیكم.  دقیقة تقریبًا 15لمدة  بعد التطعیمباالشراف على حالتكم 

 

 

 ھل ینبغي علیكم التطعیم؟
وفقًا لجدول بذلك كل شخص یرغب في التطعیم، سیحصل على موعد للتطعیم یتم إبالغھ وال، لیس ھناك تطعیم إجباري عام. 

 الدولة.       ھالذي تضعم التطعی
 
 

 الحصول موعد للتطعیم؟ مكیف یمكن لك
، وحالما یحین دوركم   www.steiermarkimpft.atالتالیة:   حملة التطعیم في ُمقاطعة شتیرماركسجلوا أسمكم في منصة 

للتطعیم وفقًا لجدول التطعیم، فإنھ سیتم إخطاركم وتزویدكم بمزید من التفاصیل. یُرجى إحضار الوثائق والمستندات التالیة معكم إلى 
 :موعد التطعیم

  مطبوع أو رقمیًا (على الھاتف الجوال)الُمرسل لكم تأكید التسجیل 
 تأمین الصحي النافذة المفعولال بطاقتة e-Card 
 (إن وجدت) مشھادة التطعیم الخاصة بك 
  إن وجدتالتي تتناولونھا في الوقت الحاضراألدویة بقائمة) ( 
  ھا لئِ ُمرسلة لكم بعد مَ معلومات إستمارة 

 

 

، یُرجى التطعیمات واللقاحات ضد كوروناللحصول على أجوبة ألسئلتكم بخصوص 
  بالخط الساخن للمعلوماتاإلتصال 

 621 555 0800الفیدرالیة: الخاص بالحكومة 
 
 

 الموقع:ھا على حملة التطعیم في ُمقاطعة شتیرمارك تجدونجمیع المعلومات حول 
  www.impfen.steiermark.at 
 

   التالي:على التطعیم یتم على الموقع االلكتروني  للحصول الُمبكر التسجیل
 www.steiermarkimpft.at  
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