Abteilung 13 - Gesellschaft und Integration

COVID-19 IMPFUNG
Kompakte Information
لماذا يجب أن أتلقح ؟

اللقاح يحملك من أن تتعرض لمرض COVID- 19
كيف يعمل اللقاح؟
يحفز التطعيم جسمك على تطوير األجسام المضادة .تحميك هذه األجسام المضادة من اإلصابة بمرض خطير إذا تعرضت لفيروس
كوفيد 19أو (سارس  ،كوفيد ـ  )2جميع اللقاحات ال تحتوي على فيروس (سارس  ،كوفيد ـ  .) 2لذلك  ،بسبب التطعيم  ،ال يمكن أن
تصاب بمرض كوفيد .19
هل اللقاح آمن؟

نعم ،تم إختبار اللقاح من الناحية األمنية من قبل السلطات األوروبية لألدوية (  )EMAو تمت الموافقة عليه .كما أن هذا
ً
ن
المصابي بمرض السكري ،أو ارتفاع ضغط الدم ،أو أمراض القلب أو الربو.
يعتب آمن أيضا لألشخاص
اللقاح ر
إذا كانت لديك حساسية ،هل يمكنك أخذ اللقاح؟

ن
ن
ظف الصحة أن يعرضوا
ال يحتوي لقاح كوفيد ـ  19عىل بيض ،أو جالتي ،أو مواد حافظة ،أو مضاد حيوي ،كما يمكن لمو ي
لك قائمة بمحتوى اللقاح للتأكد من أن هذا اللقاح ممكن بالنسبة لك.

إذ تعرضت بالفعل لإلصابة بمرض كوفيد  19هل مازلت بحاجة إلى هذا اللقاح؟

نعم ،المناعة بعد مرض كوفيد ـ  19التحميك ر
لفبة طويلة ومن الممكن أن تتعرض مرة أخرى لإلصابة ،ولذلك من األفضل
ً
تطعيمك ر
حت تكون محميا.

هل هناك آثار جانية للقاح؟

ن
يمكن أن يسبب اللقاح ألم أو إحمرار يف مكان الحقن وكذلك الصداع والحىم وتشجنات العضالت ،ولكن هذه ردود فعل
ً
جدا ،وهذا رد فعل طبيع وعادة ما يمر نف غضون أيام قليلة .و لردود الفعل التحسسية ر
سباقب من قبل الطاقم
شائعة
ي
ي
ً
الطت لمدة  20دقيقة تقريبا.
ري
كيف تأتي إلى موعد اللقاح؟


ن
ن
يجب عليك أوال التسجيل يف الصفحة الخاصة باللقاح يف

www.kaernten-impft.ktn.gv.at

وبمجرد أن تتم الموافقة وفقا ً لخطة التطعيم ،سوف يتم إبالغك بالمزيد من التفاصيل وجميع المستندات التي يجب أن تأخذها
معك لمكان التطعيم.

أو
 من خالل تسجيل نفسك لدى طبيب التطعيم في منطقة اقامتك .يمكنك الحصول على قائمة بأسماء كل أطباء التطعيم
في مقاطعة كارنتن على رابط الجمعية الطبيةhttps://www.aekktn.at/covid/impfungen/ :
سيقوم الطبيب بشرح كل اجراءات التطعيم.
يقدم صندوق االندماج النمساوي  ÖIFبالتعاون مع األطباء استشارات متعددة اللغات حول التطعيم ضد كوفيد  19-ويقوم أيضا ً بالمساعدة في
الحصول على موعد للتطعيم .يمكنك الحصول على استشارة مجانية يومية عبر االنترنت أو الهاتف:
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/ ÖIF Hotline: +43 1/ 7151051-263

هل اليزال لديك أسئلة؟
Amt der Kärntner Landesregierung
UAbt. Flüchtlingswesen Grundversorgung und Integration

عليك إذا ً مراجعة مكتب الرعاية األولية ضمن أوقات الدوام الرسمي ،أو سؤال موظف الرعاية األولية المسؤول عنك.
أو االتصال على الرقم التاليKärntner Corona-Hotline: 050 536 53003 :
للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة المواقع االلكترونية التالية:
https://www.oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung
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