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  التلقيح الوقائي من فيروس كورونا المستجد

 
  : تلقي اللقاح اختياري ومجاني!مهم

 

  اللقاحات المسموح بها في ألمانيا  . 1
 

  المعلومات  اللقاح

  ."mRNAلقاح حمض نووي ريبيوزي مرسال " نوع اللقاح:   بيوأنتك

 :عاًما 12مسموح به بدًءا من  توصية اللقاح.  

 :أسابيع 4مع فترة بينية فاصلة تبلغ  ،جرعتان مخطط اللقاح.  

  ."mRNAلقاح حمض نووي ريبيوزي مرسال " نوع اللقاح:   موديرنا

 :عاًما 18مسموح به بدًءا من  توصية اللقاح.  

 :أسابيع 4مع فترة بينية فاصلة تبلغ  ،جرعتان مخطط اللقاح.  

  .لقاح ناقل فيروسي نوع اللقاح:   أسترازينيكا

 :عاًما بعد  59و 18األشخاص بين  وكذلك ،عاًما 60األشخاص بدًءا من عمر  التوصية بشأن اللقاح
  .وبحسب تقييم المخاطر الشخصية ،التوضيح الطبي الُمسبق

  :مخطط اللقاح  Tأي يتم تلقي الجرعة األولى باستخدام لقاح أسترازينيكا، والجرعة  ؛ا غير متجانسالتطعيم حالي
  ."mRNAباستخدام لقاح حمض نووي ريبيوزي مرسال " ،رأسابيع على أقرب تقدي 4الثانية بعد 

جونسون آند 
  جونسون

 :لقاح ناقل فيروسي نوع اللقاح.  

 :بعد  ،عاًما 59و 18األشخاص بين  وكذلك ،عاًما 60األشخاص بدًءا من عمر  التوصية بشأن اللقاح
  .وبحسب تقييم المخاطر الشخصية ،التوضيح الطبي الُمسبق

  :جرعة واحدة مخطط اللقاح.  
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  التوضيح  سير اإلجراءات

  التي تُحضرها معك، يتم رصد البيانات الخاصة بتلقي اللقاح.بناًء على المستندات   التسجيل

ستحصل على ورقة معلومات تنويرية واستمارة موافقة مستنيرة بشأن التلقيح الوقائي من   التوضيح الطبي
  األوراق في المنزل بالفعل. طالما لم تمأل ،فيروس كورونا المستجد

لطرح أسئلة على الطبيب حول التلقيح الوقائي من فيروس كورونا ستتاح لك الفرصة   جلسة مشورة مع أحد األطباء
  وأي آثار جانبية محتملة. ،المستجد

  بين.يتم التلقيح من قِبل موظفين متخصصين وُمدرَّ   التلقيح

  دقيقة) كإجراء وقائي. 30ستقضي فترة قصيرة تحت المالحظة الطبية (بحد أقصى   المتابعة

 
  على متعددةٍ  بلغاتٍ ستجد المزيد من المعلومات 

  kleve.de-www.kreis.الرابط 


