
 
 
 
 
 

 
 

 إرشادات حول التطعیم ضد كورونا
 لماذا یعتبر التطعیم ضد كورونا مھما؟

 
 مع التطعیم ضد كورونا ال تحمون صحتكم فحسب، بل تحمون أیًضا صحة من حولكم. یبقى األشخاص 

 
بشكل ملحوظ. باإلضافة إلى ذلك، ستساعدون  19لإلصابة بكوفید الذین تم تطعیمھم أقل عرضة لخطر 

 .عبر التطعیم على إنھاء جائحة كورونا المتفشیة حول العالم
 من یمكنھ تلقي التطعیم؟

 .یمكن لكل شخص یقطن بألمانیا أو مقیم فیھا بشكل معتاد أن یتلقى التطعیم
 

 .ال یحتاج األمر إلى أي تأمین صحي
 

كورونا طوعیا ومجانیایبقى التطعیم ضد   
 ما ھي الوثائق التي أحتاجھا من أجل تلقي التطعیم؟

من أجل تلقي التطعیم، تحتاجون لوثیقة ھویة ذات صالحیة (مثال: البطاقة الشخصیة) وأیضا لجواز 
 .التطعیم إذا كان متواجدا

 كیف وأین یمكنني تلقي التطعیم ضد فیروس كورونا؟
لتطعیم الوقائي ضد فیروس كوروناھناك إمكانیات متعددة لتلقي ا  

یمكنكم االتفاق مع الطبیب(ة) الخاص(ة) أو االختصاصي(ة) على موعد من أجل تلقي التطعیم داخل  .1
 .العیادة الطبیة

طبیبات الشركات أو ذوي العیادات الخاصة\یمكنكم أخذ موعد للتطعیم أیضا عند أطباء .2 . 
لثابتة في جمیع أنحاء الوالیة. یمكنكم حجز موعد لھذا الغرض یتم التطعیم أیضا في مراكز التطعیم ا .3

  عبر اإلنترنت على
www.impfen-sh.de. 

 
عاًما 60، لجمیع األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 2021نوفمبر  25أ. اعتباًرا من   

 
، لجمیع األشخاص الذین یرغبون في التطعیم2021دیسمبر  2ب. اعتباًرا من   

 
الحصول على موعد، یمكنكم تسجیل أنفسكم على موقع اإلنترنت، وإذا كان ذلك متاًحا ج. إذا تعذر 

فستتلقون مباشرة موعدًا عبر البرید اإللكتروني. عند موعد التطعیم في مركز التطعیم، ستحتاجون أیًضا 
 .إلى بطاقة التطعیم، والتي ستتلقونھا عبر البرید اإللكتروني

لدیات، توجد حمالت تطعیم مفتوحة من قبل فرق التطعیم المتنقلة التي یمكنكم في العدید من المدن / الب .4
 :الذھاب إلیھا تلقائیًا دون موعد. یمكنكم أیًضا العثور على قائمة الحمالت المخطط لھا في

  www.impfen-sh.de 
 

 .یمكن إجراء التطعیم األول والثاني والتطعیم المعزز في كل مكان ھناك
لتطعیم المعزز، یجب أن تكون الفترة الفاصلة بین التطعیم الثاني وتاریخ التطعیم المعزز ھام: في حالة ا

بشكل عام ستة أشھر على األقل. إذا تم تطعیمكم باللقاح الموحد جونسون، فیجب أن تكون ھناك فترة ال 
یوًما بین تاریخ التطعیم وتاریخ التطعیم المعزز 28تقل عن   

تواجدت لدي بعض األسئلة؟ إلى من یمكنني التوجھ إذا  



 
 
 
 
 

 
 

 .فیما یخص االستفسارات الطبیة، یرجى االتصال بالطبیب الخاص
كما یمكنكم الحصول على معلومات بلغات مختلفة حول التطعیم الوقائي ضد فیروس كورونا على صفحة 

 :اإلنترنت الخاصة بوزارة الصحة األلمانیة
https://www.zusammengegencorona.de/ar/ 

نكم أیضا الحصول على معلومات حول التطعیم على الصعید الوطني من خالل رقم الھاتف كما یمك
0000837 0800المجاني   

 باللغة اإلنجلیزیة، التركیة، الروسیة والعربیة
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