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 19معلومات ھامة حول التلقیح ضد كوفید 

التلقیح؟ على تحصل أن یجب لماذا
یحمیك التلقیح من اإلصابة بأعراض خطیرة

التلقیح؟یعملكیف
یحفز التطعیم جسمك على تطویر األجسام المضادة. تحمیك ھذه األجسام المضادة من اإلصابة 

). ال یحتوي أي من اللقاحات في SARS-CoV-2إذا تعرضت لفیروس كورونا الجدید (بأعراض خطیرة
 .19التلقیح یمكنك من تفادي اإلصابة بفیروس كوفید ). لذلك SARS-CoV-2الواقع على فیروس (

التلقیح آمن؟ھل
) موافقتھا. EMAنعم. تم اختبار اللقاح للتأكد من سالمتھ ومنحت وكالة األدویة األوروبیة (

وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو.السكريالتطعیم آمن أیضًا لمرضى 

من یمكنھ الحصول على التلقیح؟
في النمسا أو یعملون ھنا سنوات والذین یعیشون5جمیع األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 

(مثل العمال الیومیین)، حتى بدون رقم ضمان اجتماعي نمساوي. إذا كنتِ حامل، أو تعانین من 
 .مع طبیبالتلقیحإمكانیةأمراض سابقة أو معرضة لمخاطر صحیة متزایدة، فمن األفضل مناقشة

التلقیح؟، فھل ما زلت بحاجة إلى 19إذا كنت مصابًا بالفعل بـكوفید 
)، توصي لجنة التطعیم الوطنیة PCR(الكشف عن طریق اختبار SARS-CoV-2بعد اإلصابة بفیروس 

كافٍ لمرة واحدةأشھر. وفًقا لحالة المعرفة الحالیة، فإن التطعیم 6بتأجیل التطعیم لمدة 
ا أن ھؤالء تماًما. تظھر الدراسات التي أجریت على األشخاص الذین أصیبوا بعدوى مؤكدة مختبرًی

األشخاص یحتاجون فقط إلى حقنة واحدة للحصول على حمایة مماثلة لألشخاص الذین تلقوا لقاحًا 
.COVID-19مزدوًجا والذین لم یصابوا بعد بمرض 

؟19ھل ھناك آثار جانبیة من التلقیح ضد فیروس كوفید 
ألًما أو احمراًرا في موقع الحقن، وصداًعا، وحمى، وتشنجات عضلیة. التلقیحیمكن أن یسبب 

ھذه اآلثار الجانبیة للتلقیح شائعة جًدا، لكنھا ردة فعل طبیعیة لجسمك وعادة ما تختفي في 
دقیقة تقریًبا الستبعاد أي 20غضون أیام قلیلة. بعد التلقیح، سیراقبك الطاقم الطبي لمدة 

 .ردود فعل تحسسیة

یمكنك حجز موعد التلقیح؟كیف 
" ثم على زر "احجز موعد موعد التلقیحانقر على زر " www.ooe-impft.atعلى اإلنترنت على 

التلقیحاآلن" وبعد إدخال بیاناتك الشخصیة یمكنك اختیار التاریخ الذي یناسبك من التلقیح
تأكید الحجز عبر البرید المتاح التعیینات في جمیع أنحاء النمسا العلیا. سوف تتلقى 

اإللكتروني. خذ ھذا التأكید معك إلى موعد التطعیم. الحجز ممكن فقط إذا كان لدیك 

رقم ضمان اجتماعي نمساوي. في جمیع الحاالت األخرى، یمكنك تحدید موعد عن طریق إرسال برید 
االسم األول البیانات الشخصیة التالیة: توضح، buergerservice@ooe.gv.atإلكتروني إلى 

واألخیر ، الحي ، الرمز البریدي ، المدینة ، الشارع ، تاریخ المیالد ، رقم الھاتف و 
عنوان البرید اإللكتروني.

؟ماذا تحتاج أن تحضر معك للتلقیح
بطاقة ھویة بھا صورة (جواز سفر، رخصة قیادة)•
بطاقة التطعیم (إن وجدت)•
اإللكترونیة)رقم الضمان االجتماعي (مثل البطاقة •

ھذا مھم للدخول في بطاقة التطعیم اإللكترونیة! 
www.sozialministerium.at/Corona- یمكن العثور على ورقة المعلومات )مكتملة وموقعة( على •

Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und

للتلقیحالحساسیةبطاقةمعكفأحضرحساسیة،لدیككانتإذا. معروفةوحساسیةسابقةأمراضأيعنالموقعفيالتلقیحطبیبإبالغیرجى
األسرةطبیبمعمسبقًاتوضیحھافیرجىأسئلة،أيلدیككانتإذا

-www.ooe-impft.atالمرجو الدخول على بوابة اإلنترنت  التلقیح حول المعلومات من لمزید
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اإللكتروني. خذ ھذا التأكید معك إلى موعد التطعیم. الحجز ممكن فقط إذا كان لدیك 

رقم ضمان اجتماعي نمساوي. في جمیع الحاالت األخرى، یمكنك تحدید موعد عن طریق إرسال برید 
االسم األول البیانات الشخصیة التالیة: توضح، buergerservice@ooe.gv.atإلكتروني إلى 

واألخیر ، الحي ، الرمز البریدي ، المدینة ، الشارع ، تاریخ المیالد ، رقم الھاتف و 
عنوان البرید اإللكتروني.

؟ماذا تحتاج أن تحضر معك للتلقیح
بطاقة ھویة بھا صورة (جواز سفر، رخصة قیادة)•
بطاقة التطعیم (إن وجدت)•
اإللكترونیة)رقم الضمان االجتماعي (مثل البطاقة •

ھذا مھم للدخول في بطاقة التطعیم اإللكترونیة! 
www.sozialministerium.at/Corona- یمكن العثور على ورقة المعلومات )مكتملة وموقعة( على •

Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und

للتلقیحالحساسیةبطاقةمعكفأحضرحساسیة،لدیككانتإذا. معروفةوحساسیةسابقةأمراضأيعنالموقعفيالتلقیحطبیبإبالغیرجى
األسرةطبیبمعمسبقًاتوضیحھافیرجىأسئلة،أيلدیككانتإذا
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یحمیك التلقیح من اإلصابة بأعراض خطیرة

التلقیح؟یعملكیف
یحفز التطعیم جسمك على تطویر األجسام المضادة. تحمیك ھذه األجسام المضادة من اإلصابة 
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التلقیح آمن؟ھل
) موافقتھا. EMAنعم. تم اختبار اللقاح للتأكد من سالمتھ ومنحت وكالة األدویة األوروبیة (

وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو.السكريالتطعیم آمن أیضًا لمرضى 

من یمكنھ الحصول على التلقیح؟
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(مثل العمال الیومیین)، حتى بدون رقم ضمان اجتماعي نمساوي. إذا كنتِ حامل، أو تعانین من 
 .مع طبیبالتلقیحإمكانیةأمراض سابقة أو معرضة لمخاطر صحیة متزایدة، فمن األفضل مناقشة

التلقیح؟، فھل ما زلت بحاجة إلى 19إذا كنت مصابًا بالفعل بـكوفید 
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كافٍ لمرة واحدةأشھر. وفًقا لحالة المعرفة الحالیة، فإن التطعیم 6بتأجیل التطعیم لمدة 
ا أن ھؤالء تماًما. تظھر الدراسات التي أجریت على األشخاص الذین أصیبوا بعدوى مؤكدة مختبرًی
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ھذه اآلثار الجانبیة للتلقیح شائعة جًدا، لكنھا ردة فعل طبیعیة لجسمك وعادة ما تختفي في 
دقیقة تقریًبا الستبعاد أي 20غضون أیام قلیلة. بعد التلقیح، سیراقبك الطاقم الطبي لمدة 
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كافٍ لمرة واحدةأشھر. وفًقا لحالة المعرفة الحالیة، فإن التطعیم 6بتأجیل التطعیم لمدة 
ا أن ھؤالء تماًما. تظھر الدراسات التي أجریت على األشخاص الذین أصیبوا بعدوى مؤكدة مختبرًی

األشخاص یحتاجون فقط إلى حقنة واحدة للحصول على حمایة مماثلة لألشخاص الذین تلقوا لقاحًا 
.COVID-19مزدوًجا والذین لم یصابوا بعد بمرض 

؟19ھل ھناك آثار جانبیة من التلقیح ضد فیروس كوفید 
ألًما أو احمراًرا في موقع الحقن، وصداًعا، وحمى، وتشنجات عضلیة. التلقیحیمكن أن یسبب 

ھذه اآلثار الجانبیة للتلقیح شائعة جًدا، لكنھا ردة فعل طبیعیة لجسمك وعادة ما تختفي في 
دقیقة تقریًبا الستبعاد أي 20غضون أیام قلیلة. بعد التلقیح، سیراقبك الطاقم الطبي لمدة 

 .ردود فعل تحسسیة

یمكنك حجز موعد التلقیح؟كیف 
" ثم على زر "احجز موعد موعد التلقیحانقر على زر " www.ooe-impft.atعلى اإلنترنت على 

التلقیحاآلن" وبعد إدخال بیاناتك الشخصیة یمكنك اختیار التاریخ الذي یناسبك من التلقیح
تأكید الحجز عبر البرید المتاح التعیینات في جمیع أنحاء النمسا العلیا. سوف تتلقى 

اإللكتروني. خذ ھذا التأكید معك إلى موعد التطعیم. الحجز ممكن فقط إذا كان لدیك 

رقم ضمان اجتماعي نمساوي. في جمیع الحاالت األخرى، یمكنك تحدید موعد عن طریق إرسال برید 
االسم األول البیانات الشخصیة التالیة: توضح، buergerservice@ooe.gv.atإلكتروني إلى 

واألخیر ، الحي ، الرمز البریدي ، المدینة ، الشارع ، تاریخ المیالد ، رقم الھاتف و 
عنوان البرید اإللكتروني.

؟ماذا تحتاج أن تحضر معك للتلقیح
بطاقة ھویة بھا صورة (جواز سفر، رخصة قیادة)•
بطاقة التطعیم (إن وجدت)•
اإللكترونیة)رقم الضمان االجتماعي (مثل البطاقة •

ھذا مھم للدخول في بطاقة التطعیم اإللكترونیة! 
www.sozialministerium.at/Corona- یمكن العثور على ورقة المعلومات )مكتملة وموقعة( على •

Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und

للتلقیحالحساسیةبطاقةمعكفأحضرحساسیة،لدیككانتإذا. معروفةوحساسیةسابقةأمراضأيعنالموقعفيالتلقیحطبیبإبالغیرجى
األسرةطبیبمعمسبقًاتوضیحھافیرجىأسئلة،أيلدیككانتإذا

-www.ooe-impft.atالمرجو الدخول على بوابة اإلنترنت  التلقیح حول المعلومات من لمزید

 19معلومات ھامة حول التلقیح ضد كوفید 

التلقیح؟ على تحصل أن یجب لماذا
یحمیك التلقیح من اإلصابة بأعراض خطیرة

التلقیح؟یعملكیف
یحفز التطعیم جسمك على تطویر األجسام المضادة. تحمیك ھذه األجسام المضادة من اإلصابة 

). ال یحتوي أي من اللقاحات في SARS-CoV-2إذا تعرضت لفیروس كورونا الجدید (بأعراض خطیرة
 .19التلقیح یمكنك من تفادي اإلصابة بفیروس كوفید ). لذلك SARS-CoV-2الواقع على فیروس (

التلقیح آمن؟ھل
) موافقتھا. EMAنعم. تم اختبار اللقاح للتأكد من سالمتھ ومنحت وكالة األدویة األوروبیة (

وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو.السكريالتطعیم آمن أیضًا لمرضى 
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في النمسا أو یعملون ھنا سنوات والذین یعیشون5جمیع األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 
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التلقیح؟، فھل ما زلت بحاجة إلى 19إذا كنت مصابًا بالفعل بـكوفید 
)، توصي لجنة التطعیم الوطنیة PCR(الكشف عن طریق اختبار SARS-CoV-2بعد اإلصابة بفیروس 

كافٍ لمرة واحدةأشھر. وفًقا لحالة المعرفة الحالیة، فإن التطعیم 6بتأجیل التطعیم لمدة 
ا أن ھؤالء تماًما. تظھر الدراسات التي أجریت على األشخاص الذین أصیبوا بعدوى مؤكدة مختبرًی

األشخاص یحتاجون فقط إلى حقنة واحدة للحصول على حمایة مماثلة لألشخاص الذین تلقوا لقاحًا 
.COVID-19مزدوًجا والذین لم یصابوا بعد بمرض 

؟19ھل ھناك آثار جانبیة من التلقیح ضد فیروس كوفید 
ألًما أو احمراًرا في موقع الحقن، وصداًعا، وحمى، وتشنجات عضلیة. التلقیحیمكن أن یسبب 

ھذه اآلثار الجانبیة للتلقیح شائعة جًدا، لكنھا ردة فعل طبیعیة لجسمك وعادة ما تختفي في 
دقیقة تقریًبا الستبعاد أي 20غضون أیام قلیلة. بعد التلقیح، سیراقبك الطاقم الطبي لمدة 

 .ردود فعل تحسسیة

یمكنك حجز موعد التلقیح؟كیف 
" ثم على زر "احجز موعد موعد التلقیحانقر على زر " www.ooe-impft.atعلى اإلنترنت على 

التلقیحاآلن" وبعد إدخال بیاناتك الشخصیة یمكنك اختیار التاریخ الذي یناسبك من التلقیح
تأكید الحجز عبر البرید المتاح التعیینات في جمیع أنحاء النمسا العلیا. سوف تتلقى 

اإللكتروني. خذ ھذا التأكید معك إلى موعد التطعیم. الحجز ممكن فقط إذا كان لدیك 

رقم ضمان اجتماعي نمساوي. في جمیع الحاالت األخرى، یمكنك تحدید موعد عن طریق إرسال برید 
االسم األول البیانات الشخصیة التالیة: توضح، buergerservice@ooe.gv.atإلكتروني إلى 

واألخیر ، الحي ، الرمز البریدي ، المدینة ، الشارع ، تاریخ المیالد ، رقم الھاتف و 
عنوان البرید اإللكتروني.

؟ماذا تحتاج أن تحضر معك للتلقیح
بطاقة ھویة بھا صورة (جواز سفر، رخصة قیادة)•
بطاقة التطعیم (إن وجدت)•
اإللكترونیة)رقم الضمان االجتماعي (مثل البطاقة •

ھذا مھم للدخول في بطاقة التطعیم اإللكترونیة! 
www.sozialministerium.at/Corona- یمكن العثور على ورقة المعلومات )مكتملة وموقعة( على •

Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und

للتلقیحالحساسیةبطاقةمعكفأحضرحساسیة،لدیككانتإذا. معروفةوحساسیةسابقةأمراضأيعنالموقعفيالتلقیحطبیبإبالغیرجى
األسرةطبیبمعمسبقًاتوضیحھافیرجىأسئلة،أيلدیككانتإذا

-www.ooe-impft.atالمرجو الدخول على بوابة اإلنترنت  التلقیح حول المعلومات من لمزید


