
هذه هي األسباب التي تجعل من
الرضوري أن تحصل عىل التطعيم!

 فريوس كورونا املستجد هو مرض خطري وغالبًا ما 
يكون مصحوبًا مبراحل مرضية حادة قد تؤدي أيًضا إىل 

الوفاة وجديٌر بالذكر أن املجموعات املعرضة بشكٍل 
خاص للخطر، مثل كبار السن أو املصابني بأمراض 
مزمنة، معرضني، بشكل كبري لخطر اإلصابة مبراحل 

أكرث خطورًة من املرض.
كام أن هذا الوباء يقيد حياتنا االجتامعية واالقتصادية 
والثقافية بشدة. والتطعيم هو وسيلة فعالة ومختربة 

ومضمونة ملكافحة األمراض.
 ومن ثّم، يجب عليك الحصول عىل تطعيم ضد 

فريوس كورونا
من أجل حامية نفسك من املراحل الخطرية      

للمرض،    
والتقليل من مخاطر انتشار فريوس كورونا يف 

محيط عائلتك وأصدقائك وجريانك، وكذلك
للمساعدة يف احتواء هذا الوباء.

هنا، ال يزال اعتنائنا
 ببعضا البعض أمًرا هاًما!

ال ميكن تخفيف القيود املفروضة عىل التواصل مع 
األخرين مجدًدا إال إذا تعاون جميع سكان بوخوم مًعا 

وتلقوا التطعيم. وذلك ليك نتمكن من االحتفال مرة 
أخرى مع عائلتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا الدينية، سواء 

كان ذلك يف عيد امليالد أو عيد األنوار أو مهرجان 
السكر. دعونا نقوم بذلك، األمر مرتوك لنا!

التطعيم

بدًءا من متى ُيكنني تلقي اللقاح؟
حمالت التلقيح ضد فريوس كورونا تزداد 

بشكٍل مطرد. حيث يزداد عدد املجموعات 
واألشخاص املستحقني لتلقي اللقاح باستمرار. 

ستجد نظرة عامة شاملة توضح من الذي ميكن 
أن يتلقى اللقاح ومتى ومن قبل أي جهة عىل 

الرابط 
 

www.bundesregierung.de/breg-de / themen/
corona-informationen-impfung/corona- 

impfverordnung-1829940

برجاء عدم القدوم دون موعد إىل مركز 
التلقيح!

التطعيم بدون أن يكون لديك موعًدا للتطعيم!

 ما الذي يجب عيل أن أحرضه؟
يرجى إحضار بطاقة الهوية الخاصة بك، 

وبطاقة التأمني الصحي الخاصة بك، ووسيلة 
تأكيد موعدك مبا يف ذلك رمز اإلحالة )املطبوع 

أو الرقمي( وبطاقة التطعيم الخاصة بك 
إىل موعد التطعيم. إذا مل يكن لديك بطاقة 
التطعيم، فستتلقى شهادة تفيد بتطعيمك.

ما هو عنوان مركز التطعيم يف بوخوم؟
مركز التطعيم بوخوم مقره
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هل ال يزال من املمكن أن أصاب بفريوس كورونا 
املستجد بعد تلقي التطعيم أو أن أنقل الفريوس 

دون أن أمرض به؟

بغض النظر عن الرشكة املصنعة، فإن التطعيم 
يوفر حامية جيدة ضد عدوى فريوس كورونا 

املستجد يف مراحله الشديدة. فمن يتعرض 
لإلصابة بعد تلقي اللقاح، لن يكون مرضه 

شديًدا. وال يزال البحث العلمي حاليًا يُجري 
املزيد من األبحاث لتحديد ما إذا كان األشخاص 

الحاصلني عىل التطعيم ال يزالوا قادرين عىل 
نقل الفريوس دون أن ميرضوا به.

هل تحتوي التطعيامت عىل مادة حيوانية؟
ال، التطعيامت املعتمدة حاليًا خالية من املواد 

الحيوانية.

هل ال يزال بإمكاين الحمل بعد التطعيم؟
التطعيم ضد فريوس كورونا املستجد ليس له أي 

تأثري عىل الحمل يف املستقبل.

التطعيامت

ما مدى أمان التطعيامت املستخدمة؟
التطعيامت آمنة شأنها شأن أي دواء آخر. حيث 

تم اختبارها وفحصها بعناية وفًقا للمعايري 
القانونية قبل املوافقة عليها. وانطبقت عليها 

نفس املعايري التي تنطبق عىل األدوية التي 
تستغرق موافقتها وقتًا أطول، حتى مع فرتات 

املوافقة األقرص نسبيًا. كام سيستمر فحصها بعد 
املوافقة عىل طرحها يف األسواق. عىل سبيل املثال، 
فإن الكفاءة البالغة 60 باملائة، والتي تبدو للوهلة 

األوىل منخفضة، هي قيمة مرتفعة من وجهة 
النظر الطبية، والتي مل تصل إليها العديد من 

التطعيامت التي تم استخدامها بنجاح لسنوات 
عديدة. عىل أي حال، هذه القيمة تكفي ملنع 

تطور املرض يف مراحله الخطرية.

ما هي اآلثار الجانبية للتطعيم؟
كام هو الحال مع أي تطعيم آخر، قد تظهر 

هناك بعض اآلثار الجانبية التي ميكن السيطرة 
عليها. حيث تحدث ردود فعل من التطعيم، 

عادًة بعد وقت قصري من التطعيم وتستمر بضعة 
أيام. ستجد معلومات حول فعالية وأمان اللقاح 
يف األسئلة األكرث طرًحا لدى معهد روبرت كوخ 

أونالين أو عىل الرابط 
www.rki.de/SharedDocs/FAQ  

COVID-Impfen/gesamt

أعزايئ مواطني ومواطنات بوخوم،

 التطعيم ضد فريوس كورونا املستجد هو أمر يهم 
الكثري من املواطنني يف الوقت الحايل. ما هي فائدة 

التطعيم؟ كيف ميكنني تحديد موعد؟ ما الذي يجب 
عيّل إحضاره معي لتلقي التطعيم؟ كل هذه ليست 
سوى عدد قليل من األسئلة التي تشغل بال العديد 
من املواطنني. ويف هذا املنشور، قمنا بتلخيص أهم 

النقاط املتعلقة بالتطعيم يف بوخوم من أجلك.

 برجاء االعتناء بنفسك وباآلخرين بحيث تقوم بارتداء 
قناع حامية األنف والفم، ومراعاة قواعد النظافة، 
والحفاظ عىل مسافة من األخرين، وتهوية الغرف 

بانتظام. وكذلك:

 احصل عىل التطعيم!

بريتا أنجر
رئيسة مكتب الصحة

•

•

•
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هل يتم تغطية تكاليف سيارة األجرة؟
 ال، يف الوقت الحايل ال يتم تغطية تكاليف 

النقل.

 هل يكنني اصطحاب شخص أخر عند تلقي 
التطعيم؟

ميكنك اصطحاب شخص ليساعدك أثناء تلقي 
التطعيم. ومع ذلك، لن يتم تطعيم هذا 

الشخص إال إذا كان له موعد تطعيم خاص به.

ما هي قواعد النظافة الصحية املطبقة يف مركز 
التطعيم؟

تنطبق قواعد النظافة الصحية العامة يف مركز 
التطعيم: حافظ عىل مسافة من األخرين 

وحافظ عىل آداب السعال والعطس وارتِد قناع 
من نوع FFP2 أو قناع شبيه. 

 تنبيه:
 يرجى مالحظة أنه ال يكن السامح 
لألشخاص الذين يعانون من أعراض 
نزالت الربد أو الحمى بالدخول إىل 

مركز التطعيم.

كيف يتم التطعيم؟
بعد التسجيل يف مركز التطعيم، ستتلقى نرشة 

معلومات واستامرة موافقة مستنرية يجب عليك 
ملؤها. وستكون لديك أيًضا إمكانية التناقش 
التنويري مع أحد األطباء. يتم إجراء التطعيم 

نفسه من قبل الطاقم الطبي يف منطقة محمية. 
بعد ذلك، يوىص بفرتة إقامة قصرية ترتاوح بني 5 

إىل 10 دقائق يف املكان للمتابعة الالحقة؛ يف حالة 
املرىض املعرضني ملخاطر عالية، يجب أن تكون 

مدة اإلقامة 30 دقيقة.

ميكن تنزيل املنشور واستامرة املوافقة املسترية 
من املوقع:

www.bochum.de/impfzentrum/download

أين يكنني العثور عىل املزيد من املعلومات حول 
التطعيم؟

مركز التطعيم يف بوخوم
www.bochum.de/impfzentrum

معهد روبرت كوخ
www.rki.de

الرابطة الوطنية ألطباء التأمني الصحي القانوين
www.116117.de/de/corona-impfung.php

www.rki.de

الرابطة الوطنية ألطباء التأمني الصحي القانوين
www.116117.de/de/corona-impfung.php

Impfflyer
Titel: Impfen in Bochum – Das Wich-
tigste auf einen Blick
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•

•

كيف أصل إىل مركز التطعيم يف بوخوم بالسيارة؟
من الطريق الرسيع A40، واسلك مخرج 

 .Stadionring وقد مبارشة لألمام حتى ،Stadion 
بعد حوايل 400 مرتًا ستمر عرب دّوار وتسلك 

املخرج الثالث. بعد حوايل 50 مرتًا، ستجد 
املدخل إىل موقف السيارات تحت األرض عىل 
يسارك. يتوفر هنا عدد محدود من أماكن ركن 

السيارات املجانية.
 

كيف أصل إىل مركز التطعيم يف بوخوم بالحافلة 
والقطار؟

“RuhrCongress „ خط الحافالت رقم 354، محطة
 خطوط الرتام أرقام 308 أو 316 أو 318، محطة 

„Vonovia Ruhrstadion“ )السري عىل األقدام: 
حوايل 5 دقائق(.

هل يكن الوصول إىل مركز التطعيم بصورة خالية 
من العوائق؟

ميكن الوصول إىل مركز التطعيم يف 
 RuhrCongress يف بوخوم بصورة خالية من 

العوائق. وتوجد كرايس متحركة يف املقر.

أهم النقاط يف ملحة

مدينة بوخوم 
تتناول التطعيم!

 ةملسملاو ةيدوهيلاو ةيحيسملا تايلاجلا عم نواعتلاب

موخوب يف


