
 
 

  التسجیل للقاح ضد مرض الكوفید 19 - معلومات شاملة  
 

؟ للقیام بذلك، یرجى فتح الصفحة19-ھل ترغب في التسجیل للحصول على لقاح كوفید  
 "Zur Buchung eines Impftermins hier klicken"وانقر على زر www.ooe-impft.at 

 
بیاناتك، وتحقق منھا جیداً ووافق على معالجة بیاناتك وفقًا لالئحة العامة لحمایة البیاناتأدخل   - 1  

“Weiter„ إلكمال التسجیل وانقر على   (DSVGO) 
„Weiter“بمواعید مجانیة/فارغة وانقر التطعیم حدد موقع  على  - 2 

موعدحدد التاریخ الذي یناسبك. یتم ورد اسم اللقاح المستخدم في كل   - 3 
  في النھایة، یرجى إعادة التحقق من البیانات الخاصة بك مثل عنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف

 4 - وافق على معالجة بیاناتك وفقًا للقانون العام لحمایة البیانات وانقر على إكمال الحجز
„Reservierung abschließen“ 

تأكیًدا للموعد عبر البرید اإللكتروني مع جمیع المعلومات حول موعد التطعیم. قدلقد حجزت موعًدا للتطعیم بنجاح وستتلقى   - 5 
یستغرق استالم تأكید الموعد عن طریق البرید اإللكتروني بعض الوقت للوصول إلیك. إذا لم تتلق إخطاًرا، فیرجى أیًضا التحقق من  

ات المرفقة، یرجى تعبئتھا والتوقیع علیھا وإحضارھا معك إلى التطعیممجلد البرید العشوائي الخاص بك. ستتلقى أیًضا ورقة المعلوم  
 

یرجى إلغاء الموعد باستخدام "زر اإللغاء" المشار إلیھ في البرید  خاص،التطعیم لسبب مھم بشكل اإلحضار لموعد إذا لم تستطع 
 اإللكتروني لتأكید الموعد وحجز موعد جدید. الحجز المزدوج غیر ممكن

 
الحضور إلى محطة التطعیم المختارة في الوقت المحدد لموعد التطعیم الذي حجزتھ (موجود في البرید اإللكتروني لتأكید یرجى 

 الموعد) ویرجى إحضار ما یلي معك إلى التطعیم
 
 قیادةرخصة  سفر،(جواز  بطاقة ھویة بھا صورة ( 
  إن وجدتبطاقة التلقیح) ( 
  اإللكترونیة(مثل البطاقة  رقم الضمان االجتماعي ( 

 مطلوب للقید في سجل التطعیمات اإللكتروني 
 وموقعة(معبأة  ورقة المعلومات ( 
 

 یرجى أیًضا إحضار تأكید موعد التطعیم معك
یرجى إبالغ طبیب التطعیم الخاص بك عن أي أمراض سابقة أو حساسیة معروفة. یرجى إحضار بطاقة الحساسیة الخاص بك معك 

موعد التطعیمعند   
عند التسجیل في الموقع، سیتم التحقق من البیانات الشخصیة وسیتم بعد ذلك استشارة طبیة مع الطبیب قبل التطعیم. ثم یتم إعطاء 

 التطعیم في أعلى الذراع
 

دقیقة في منطقة الرعایة. في حالة حدوث آثار جانبیة أو تفاعالت حساسیة، یتواجد المسعفون  20یرجى االنتظار حوالي  التطعیم،بعد 
 في الموقع لمساعدة المصابین بسرعة

 

  قبل مغادرتك محطة التطعیم، ستحصل على القید في شھادة التطعیم
 

 مھم! تأكد من االحتفاظ بتاریخ التطعیم والوقت المحدد
"Stornobutton" إذا لم تتمكن من االحتفاظ بموعد التطعیم لسبب مھم بشكل خاص، فیجب علیك إلغاء الموعد باستخدام 

 المشار إلیھ في رسالة التأكید عبر البرید اإللكتروني وحجز موعد جدید. الحجز المزدوج غیر ممكن
 

الحاالت األخرى، یمكن طلب الموعد عن طریق إرسال برید  الحجز ممكن فقط إذا كان لدیك رقم ضمان اجتماعي نمساوي. في جمیع
 المدینة، البریدي،الرمز  الحي، واألخیر،مع البیانات التالیة: االسم األول  buergerservice@ooe.gv.at إلكتروني إلى

اإللكترونيرقم الھاتف وعنوان البرید  المیالد،تاریخ  الشارع،  
 

المفتوحة مع طبیب األسرة مسبقًاإذا لزم األمر، یجب توضیح األسئلة   
 
 

http://www.ooe-impft.at/

