معلومات أساسية عن التطعيم ضد كورونا
نوصي بالتطعيم لحمايتك وحماية عائلتك!
أين يتم تطعيم الناس؟
أنت تعيش في سكن تابع لـ LAF
يأتي الطبيب إلى السكن ويقوم بتطعيم األشخاص الموجودين في مكان اإلقامة.
يتم التطعيم بمادة اللقاح من بيونتيك.

التطعيم طوعي.
تستطيع أنتَ أن تقرر:
هل ترغب في التطعيم؟ أم ال؟

التطعيم مجاني.

ليس عليك دفع أي شيء مقابل التطعيم.

األطفال والشباب حتى سن  15عا ًما.

النساء الحوامل.

األشخاص المصابون بالحمى.
األشخاص المصابون بحساسية اللقاح ،
تعني الحساسية:
ال يمكنك أن تستحمل تأثير شيئ ما.

إذا كان لديك بالفعل كورونا.
ً
إذن فأنت ال تزال محميًا اآلن وال يلزمك التطعيم إال مرة واحدة الحقا.
سيخبرك الطبيب بموعد تطعيمك مرة أخرى.

من ال يجب تطعيمه؟

تستند محتويات منشور  LAFهذا إلى معلومات من معهد روبرت كوخ ( )RKIبرلين بالتعاون مع جامعة شاريتيه للطب في برلين  ،ومركز الصحة
الجنسية و مكتب فريدريششين-كروزبرج  ،ومركز تنظيم األسرة برلين  BALANCEو  Koord FMقسم مجلس الشيوخ لالندماج والعمل
واالجتماعي.

معلومات أساسية عن التطعيم ضد كورونا




إذا كنتَ قد أُصبتَ بكورونا سابقاً،
إذا شعرت بالغثيان مرة عند الطبيب سابقاً،




إذا كنت قد أغمي عليك بسبب حقنة سابقاً،
إذا لم تستحمل تطعيمَا ً سابقاً،



إذا كنتَ قد تلقيتَ تطعي ًما آخرَاً في األسبوعين الماضيين،



إذا كان لديك حساسية،
تعني الحساسية:
ال يمكنك أن تستحمل تأثير شيئ ما.

قبل التطعيم يُرجى إخبار الطبيب:
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معلومات أساسية عن التطعيم ضد كورونا
بعد التطعيم::

كثير من الناس يتحملون التطعيم بشكل جيد.
التطعيم هو تذكرة العودة إلى الحياة الطبيعية.
على سبيل المثال :الزيارات  ،دورات اللغة  ،المدرسة أو العمل.
يمكنك التسوق مرة أخرى بدون اختبار.
يشعر بعض الناس بعدم الراحة بعد التطعيم.
يشعر بعض الناس بألم معين.
أو أنهم يشعرون بتوعك ما.
تختفي الشكوى المر ِضية بسرعة.
هل تشعر بألم بعد التطعيم؟
هل أنت بخير بعد التطعيم؟
تواصل مع موظفي مكان اإلقامة.
يسأل الموظفون الطبيب أو الطبيبة.
يخبرك الطبيب بما يجب عليك فعله.
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