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 ملاذا يجب أن تحصل عىل التطعيم؟ 

التطعيم يحميك من اإلصابة بحالة مرضية خطرية بكوفيد 19

لتطعيم ضد كوفيد 19 - معلومات شاملة 

 كيف يعمل التطعيم؟ 

 حفز التطعيم جسمك عىل تطوير األجسام املضادة. تحميك هذه األجسام املضادة من اإلصابة بأمراض خطرية عند )SARS-CoV-2( التعرض لفريوس كورونا الجديد 

)SARS-CoV-2(  ال يحتوي أي من اللقاحات عىل فريوس بسبب التطعيم COVID-19 لذلك ال ميكن اإلصابة ب

 هل التطعيم آمن؟ 

 املوافقة )EMA( نعم تم اختبار اللقاح للتأكد من سالمته ومنحت وكالة األدوية األوروبية

التطعيم آمن أيًضا ملرىض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو

 من يستطيع أخذ اللقاح؟

جميع األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 12 عاًما والذين يعيشون يف النمسا أو يعملون هنا مثل ركاب النهار(، حتى بدون رقم ضامن اجتامعي منساوي( إذا كنِت حاماًل، أو 

تعانني من أمراض سابقة أو معرضة ملخاطر صحية متزايدة، فمن األفضل مناقشة التطعيم مع طبيبك

 ؟COVID-19 هل هناك أي آثار جانبية من تطعيم

قد يسبب التطعيم أملًا أو احمراًرا يف موضع الحقن وصداع وحمى وتشنجات عضلية هذه اآلثار الجانبية للتطعيم شائعة جًدا، ولكنها رد فعل طبيعي لجسمك وعادة ما تختفي 

يف غضون أيام قليلة بعد التطعيم، سرتاقب من قبل الطاقم الطبي ملدة 20 دقيقة تقريبًا ملراقبة ردود الفعل التحسسية

 كيف تحصل عىل موعد التطعيم؟ 

www.ooe-impft.at. انقر عىل زر „حجز موعد التطعيم“ عرب اإلنرتنت عىل  بعد إدخال بياناتك، ميكنك حجز املوعد الذي يناسبك من مواعيد التطعيم الشاغرة يف جميع أنحاء 

النمسا العليا ستتلقى بعد ذلك تأكيًدا للموعد عرب الربيد اإللكرتوين أحرض هذا التأكيد معك إىل موعد التطعيم الحجز ممكن فقط إذا كان لديك رقم ضامن اجتامعي منساوي يف 

جميع الحاالت األخرى، ميكن طلب املوعد عرب الربيد اإللكرتوين  buergerservice@ooe.gv.at  البيانات املطلوبة: االسم األول واألخري، الحي ، الرمز الربيدي ، املدينة ، الشارع ، 

تاريخ امليالد ، رقم الهاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين

 ما يجب إحضاره معك إىل التطعيم؟

بطاقة هوية بها صورة( جواز سفر ، رخصة قيادة )	 

شهادة التطعيم( إن وجدت )	 

 رقم الضامن االجتامعي( مثل البطاقة اإللكرتونية)	 

هذا مهم للدخول يف سجل التطعيامت اإللكرتوين

 ورقة املعلومات )اململوءة واملوقعة( ميكن العثور عىل 	 

 www.sozialministerium.at/Corona-Schutz- impfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html

يرجى إبالغ طبيب التطعيم الخاص بك عن أي أمراض سابقة أو حساسية معروفة  يرجى إحضار بطاقة الحساسية الخاص بك معك عند موعد التطعيم

www.ooe-impft.at: مزيد من املعلومات حول التطعيم كوفيد19- متاحة عىل اإلنرتنت 

www.land-oberoesterreich.gv.at
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