التطعيم ضد كورونا في مركز التطعيم – بد ًءا من تحديد الموعد
ً
وصول إلى التطعيم الثاني
 .1تحديد موعد

1

ً
مركزا في والية نوردراين فستفالن في  8فبراير 2021
ستبدأ التطعيمات في مراكز التطعيم البالغ عددها 53
وال يمكن أخذ التطعيم هنا إال بموعد .ومن األفضل استخدام الموقع اإللكتروني  www.116117.deللتسجيل
بدءًا من  25يناير  .2021إذا تولى أقاربك عملية التسجيل ،يرجى تجنب الحجوزات المتكررة .يمكنك بالطبع
أيضًا استخدام أرقام الهاتف المجانية ( 0800 116 117-01راينالند) أو ( 0800 116 117-02فستفالن).
وستتوفر هذه أيضًا اعتبارً ا من  25يناير  2021يوم ًيا من الساعة  8حتى الساعة  .22ونظرً ا للطلب الشديد،
من المتوقع -لألسف -فترات انتظار طويلة نسب ًّيا.

 .2التسجيل في مركز التطعيم

2

تم اختيار المواقع من قبل المقاطعات والمدن الحضرية بطريقة يمكن من خاللها الوصول إلى مراكز التطعيم
بسهولة ،بالحافلة أو القطار أو السيارة .المحطة األولى هناك هي التسجيل :س ُتسجَّ ل بياناتك وسيُفحص التطعيم
الخاص بك .يرجى إحضار بطاقة الهوية الخاصة بك وبطاقتك الصحية اإللكترونية وتأكيد موعدك وشهادة
التطعيم (إن وجدت) معك .يرجى الحرص على ارتداء كمامة عادية أو كمامة .FFP2

 .3معلومات

3

في ساحة االنتظار الالحقة سيكون لديك الفرصة لمعرفة المزيد عن التطعيم ضد كورونا في مركز التطعيم .وإذا
لم تكن قد تلقيت ورقة المعلومات واستمارة الموافقة بالبريد بعد ،فستستلم كليهما .يرجى قراءتهما بعناية وملؤهما
بالكامل .إذا كنت ترغب في ذلك ،ستتاح لك إمكانية استشارة طبيب.

 .4التطعيم

4

يجري التطعيم نفسه في مكان فُحص بواسطة طاقم طبي مدرَّ ب .وكما هو الحال مع لقاح األنفلونزا ،يُحقن اللقاح
في أعلى الذراع .وأي كمية صغيرة تفي بالغرض .ثم يُغطى موقع الحَ قن بشريط الصق .ويُسجل التطعيم في
شهادة التطعيم أو شهادة تحتوي على المعلومات الالزمة جميعها.

 .5المتابعة الالحقة
5

سيُطلب منك بعد ذلك البقاء تحت المتابعة الطبية في ساحة انتظار منفصلة لمدة تصل إلى  30دقيقة .وهذا
يضمن القدرة على االستجابة السريعة لرد الفعل التحسسي -النادر ج ًدا -أو االنزعاج .وإذا مرت فترة االنتظار
دون مضاعفات ،وهو ما يحدث عادة ،يمكنك العودة إلى المنزل.

 .6التطعيم الثاني
6

التطعيم الثاني ضروري حتى يكون التطعيم ضد الكورونا فع ً
َّال بشكل كامل .لذلك سوف تتلقى موعدين للتطعيم
يفصل بينهما ثالثة أسابيع تقريبًا عند تحديد الموعد .الموعد الثاني سيكون أيضا في مركز التطعيم؛ وستتم
اإلجراءات كما حدث في التطعيم األوَّ ل .يرجى إحضار :بطاقة الهوية ،البطاقة الصحية اإللكترونية ،شهادة
التطعيم ،تأكيد الموعد ،وشهادة التطعيم التي حصلت عليها في موعدك األول.

