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معلومات مدمجة 19التسجیل لتلقیح كوفید ـ   
 
 

 ؟ للقیام بذلك، یرجى فتح موقع الویب 19كوفید ـ ھل ترغب في التسجیل للحصول على لقاح 
   www.ooe-impft.at موعد التطعیم اآلن".والنقر أوالً على زر "موعد التطعیم" ، ثم على الزر "حجز 

 
" إلكمال التسجیل الخاص التاليأدخل التفاصیل الخاصة بك وتحقق منھا مرة أخرى. ثم انقر فوق " .1

 بك

 "التاليحدد موقع التلقیح مع التواریخ المتاحة وانقر فوق " .2

حدد التاریخ الذي یناسبك. یتم عرض اللقاح الذي سیتم استخدامھ في كل موعد. أخیًرا، تحقق  .3
 من معلوماتك الشخصیة مثل البرید اإللكتروني ورقم الھاتف جیًدا

) وانقر على "إكمال GDPRوافق على استخدام بیاناتك وفًقا لالئحة العامة لحمایة البیانات ( .4
 الحجز".

لقد حجزت موعًدا للتطعیم بنجاح وستتلقى تأكیًدا عبر البرید اإللكتروني مع جمیع المعلومات ذات  .5
الصلة. قد یستغرق األمر بعض الوقت حتى یتم إرسال رسالة تأكید الموعد إلیك عبر البرید 
اص اإللكتروني. إذا لم تستلم بریًدا إلكترونًیا، فیرجى التحقق من مجلد البرید العشوائي الخ

بك. ستتلقى أیًضا ورقة معلومات، یجب علیك تعبئتھا والتوقیع علیھا وأخذھا معك إلى موعد 
التطعیم. (إذا لم تتمكن من حضور موعد التطعیم الخاص بك لسبب مھم بشكل خاص، یرجى إلغاؤه 

باستخدام زر اإللغاء الموجود في رسالة التأكید اإللكترونیة وحجز موعد آخر. ال یمكن حجز 

 )مواعید مرتینال

لموعد التطعیم المحجوز (انظر رسالة الوقت المحدد  قم بالوصول إلى محطة التطعیم المختارة في 
  : التأكید اإللكترونیة) وأحضر معك ما یلي

 )(جواز سفر، رخصة قیادةبطاقة ھویة بھا صورة  •

 

  ) (إن وجدبطاقة التطعیم  •

 

اإللكترونیة) ء مطلوب لإلدخال في بطاقة التطعیم (مثل البطاقة رقم الضمان االجتماعي  •

 )ورقة المعلومات (مكتملة وموقعة اإللكترونیة

 .إحضار تأكید موعد التطعیم الخاص بك معك یرجى أیضًا
یرجى إبالغ طبیب التطعیم في الموقع عن أي أمراض سابقة وحساسیة معروفة. یرجى إحضار بطاقة الحساسیة 

 .إذا كان لدیك واحدة ، معك للتطعیم الخاصة بك ،

عند التسجیل في الموقع، سیتم فحص بیاناتك الشخصیة ومن ثم تقدیم شرح مع الطبیب قبل التطعیم. ثم 
 .یتم إعطاء التطعیم لك في أعلى الذراع

دقیقة في منطقة الرعایة الالحقة. في حالة حدوث آثار جانبیة  20بعد التطعیم، یرجى االنتظار حوالي 
 .أو تفاعالت حساسیة، یمكن للمسعفین في الموقع تقدیم المساعدة بسرعة

 .قبل أن تغادر محطة التطعیم، سوف تتلقى إدخاالً في بطاقة التطعیم الخاصة بك

 !مھم! تأكد من الحفاظ على الموعد في الوقت المتفق علیھ

ى التأكد من إلغاء الموعد إذا لم تتمكن من حضور موعد التطعیم الخاص بك لسبب مھم بشكل خاص، یرج
باستخدام زر "إلغاء" في البرید اإللكتروني لتأكید موعد التطعیم الخاص بك وحجز موعد جدید. 

 .الحجوزات المزدوجة غیر ممكنة

 
الحجز ممكن فقط إذا كان لدیك رقم ضمان اجتماعي نمساوي. في جمیع الحاالت األخرى، یمكنك تحدید موعد 

، یوضح البیانات الشخصیة التالیة:  buergerservice@ooe.gv.atعن طریق إرسال برید إلكتروني إلى 
 میالد ، رقم الھاتف و االسم األول واألخیر ، الحي ، الرمز البریدي ، المدینة ، الشارع ، تاریخ ال

 عنوان البرید اإللكتروني.
 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة، فیرجى توضیحھا مسبًقا مع طبیب األسرة
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 عنوان البرید اإللكتروني.
 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة، فیرجى توضیحھا مسبًقا مع طبیب األسرة

 
 
 

 
 

 

 

معلومات مدمجة 19التسجیل لتلقیح كوفید ـ   
 
 

 ؟ للقیام بذلك، یرجى فتح موقع الویب 19كوفید ـ ھل ترغب في التسجیل للحصول على لقاح 
   www.ooe-impft.at موعد التطعیم اآلن".والنقر أوالً على زر "موعد التطعیم" ، ثم على الزر "حجز 

 
" إلكمال التسجیل الخاص التاليأدخل التفاصیل الخاصة بك وتحقق منھا مرة أخرى. ثم انقر فوق " .1

 بك

 "التاليحدد موقع التلقیح مع التواریخ المتاحة وانقر فوق " .2

حدد التاریخ الذي یناسبك. یتم عرض اللقاح الذي سیتم استخدامھ في كل موعد. أخیًرا، تحقق  .3
 من معلوماتك الشخصیة مثل البرید اإللكتروني ورقم الھاتف جیًدا

) وانقر على "إكمال GDPRوافق على استخدام بیاناتك وفًقا لالئحة العامة لحمایة البیانات ( .4
 الحجز".

لقد حجزت موعًدا للتطعیم بنجاح وستتلقى تأكیًدا عبر البرید اإللكتروني مع جمیع المعلومات ذات  .5
الصلة. قد یستغرق األمر بعض الوقت حتى یتم إرسال رسالة تأكید الموعد إلیك عبر البرید 
اص اإللكتروني. إذا لم تستلم بریًدا إلكترونًیا، فیرجى التحقق من مجلد البرید العشوائي الخ

بك. ستتلقى أیًضا ورقة معلومات، یجب علیك تعبئتھا والتوقیع علیھا وأخذھا معك إلى موعد 
التطعیم. (إذا لم تتمكن من حضور موعد التطعیم الخاص بك لسبب مھم بشكل خاص، یرجى إلغاؤه 

باستخدام زر اإللغاء الموجود في رسالة التأكید اإللكترونیة وحجز موعد آخر. ال یمكن حجز 

 )مواعید مرتینال

لموعد التطعیم المحجوز (انظر رسالة الوقت المحدد  قم بالوصول إلى محطة التطعیم المختارة في 
  : التأكید اإللكترونیة) وأحضر معك ما یلي

 )(جواز سفر، رخصة قیادةبطاقة ھویة بھا صورة  •

 

  ) (إن وجدبطاقة التطعیم  •

 

اإللكترونیة) ء مطلوب لإلدخال في بطاقة التطعیم (مثل البطاقة رقم الضمان االجتماعي  •

 )ورقة المعلومات (مكتملة وموقعة اإللكترونیة

 .إحضار تأكید موعد التطعیم الخاص بك معك یرجى أیضًا
یرجى إبالغ طبیب التطعیم في الموقع عن أي أمراض سابقة وحساسیة معروفة. یرجى إحضار بطاقة الحساسیة 

 .إذا كان لدیك واحدة ، معك للتطعیم الخاصة بك ،

عند التسجیل في الموقع، سیتم فحص بیاناتك الشخصیة ومن ثم تقدیم شرح مع الطبیب قبل التطعیم. ثم 
 .یتم إعطاء التطعیم لك في أعلى الذراع

دقیقة في منطقة الرعایة الالحقة. في حالة حدوث آثار جانبیة  20بعد التطعیم، یرجى االنتظار حوالي 
 .أو تفاعالت حساسیة، یمكن للمسعفین في الموقع تقدیم المساعدة بسرعة

 .قبل أن تغادر محطة التطعیم، سوف تتلقى إدخاالً في بطاقة التطعیم الخاصة بك

 !مھم! تأكد من الحفاظ على الموعد في الوقت المتفق علیھ

ى التأكد من إلغاء الموعد إذا لم تتمكن من حضور موعد التطعیم الخاص بك لسبب مھم بشكل خاص، یرج
باستخدام زر "إلغاء" في البرید اإللكتروني لتأكید موعد التطعیم الخاص بك وحجز موعد جدید. 

 .الحجوزات المزدوجة غیر ممكنة

 
الحجز ممكن فقط إذا كان لدیك رقم ضمان اجتماعي نمساوي. في جمیع الحاالت األخرى، یمكنك تحدید موعد 
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