
متى سأتلقى اللقاح؟

2021

یمكن لھذا البرنامج أن یتغیر. لالطالع على برنامج التطعیم 
الجدید، المرجو الدخول للموقع

www.info-coronavirus.be

في ینایر/كانون الثاني:
سكان و موظفو دور الرعایة و المسنین.

طاقم الرعایة الصحیة (أطباء، ممرضین، ...) في 
المستشفیات.

فبرایر/شباط
طاقم الرعایة األولیة (أطباء العائلة، الصیادلة، ...)
مرافق الرعایة الجماعیة (رعایة ذوي االحتیاجات 

الخاصة،...) و أطقم المستشفى األخرى.

مارس/آذار
كل من لھ في العمر 65 سنة فما فوق.

األشخاص األكثر عرضة للخطر بسبب صحتھم.

أبریل/نیسان
األشخاص الذین لدیھم وظیفة أساسیة.

إبتداءا من یونیو
أي شخص یزید عمره عن 18 سنة.
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كیف سأعرف متى سأحصل على اللقاح؟

ستحصل على دعوة لذلك عن طرق رسالة بریدیة، رسالة 
نصیة أو برید إلكتروني. ال ینبغي علیك فعل أي شیئ من أجل 

الدعوة.

تقوم بالتسجیل بشكل رقمي أو عبر الھاتف.

في بعض المدن یمكن لك اختیار تاریخ تلقیك للقاح بنفسك. 
بالنسبة لمدن أخرى فیقدمون لك تاریخین لإلختیار بینھما. إذا 

كانت اللحظة غیر مناسبة، یمكن لك اختیار وقت مختلف.

أین یمكنني تلقي اللقاح؟

تلقیح. ل في مركز ل

كم ھي تكلفة اللقاح؟

اللقاح مجاني.

Arabisch - arabe

خذ اللقاح
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للمزید من المعلومات؟
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be

www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



كیف یعمل اللقاح؟

ینتج جسمك مواد مضادة من خالل اللقاح.
تساعد ھذه المواد على محاربة جزیئات الفیروس.

إذا كان لدیك تخالط بالفیروس مستقبال، فھذه المواد المضادة 
ستحمیك.

لماذا یعتبر اللقاح جیدا؟

یمكن لفیروس كورونا أن یكون خطیرا علیك و على الكثیر الناس 
في محیطك: 

65 سنة و ما فوق.
األشخاص المصابون بأمراض الرئة أو القلب أو األوعیة 

الدمویة.
مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

لكن یمكن للفیروس أن یكون أیضا خطیرا على الشباب األصحاء.

إذا تم تطعیم أكثر من 70% من جمیع األشخاص في بلجیكا، یمكن 
للفیروس أن ینتشر بسرعة أقل. ھذا ما یسمى بالمناعة الجماعیة.

ستعود حیاتك إلى طبیعتھا بشكل أسرع.

یصبح جسمك أقوى ضد الفیروس.

كیف أحصل على اللقاح؟

ھناك أنواعا مختلفة من اللقاح.
لقاحات فتحصل على جرعة واحدة في ذراعك.  بالنسبة إلحدى ال

علیك انتظار 14 یوم بعد التطعیم. و بعدھا یقوم اللقاح بحمایتك 
قدر اإلمكان من فیروس كورونا.

بالنسبة للقاح اآلخر فتتلقى الحقنة األولى، و بعدھا ببضعة أسابیع 
ثانیة. تتلقى الحقنة ال

ثانیة، علیك كذلك اإلنتظار 14 یوما من اجل حمایة   بعد الحقنة ال
جیدة ضد الفیروس.

استمر في احترام القواعد حتى یتم تطعیم عدد كاف 
من الناس. حافظ على مسافة األمان 1.5 متر، و قم 

دائما بارتداء الكمامة و غسل الیدین كثیرا.

ھل یعتبر اللقاح آمنا؟

لقاحات. تمكن العلماء و خبراء  ھناك الكثیر من الخبرة في صنع ال
األدویة من جمیع انحاء العالم من صنع اللقاح في وقت قصیر. كان 
قیام بذلك ألنھ كان طارئا.  ل ھناك أیضا ما یكفي من المال و الوقت ل

لقد تم تلقیح عدد كبیر من الناس إلى حد اآلن.

تمت مراقبة اللقاح بصرامة من قبل مؤسسات علمیة رسمیة. فلذلك 
فھو آمن.

متى ال یمكنني اإلستفادة من التلقیح؟

ا یمكن تطعیم أي شخص بالغ. مبدئی
كذلك إذا كنت حامل او تقدمین الرضاعة، یُسمح لكي بتلقي اللقاح. إذا 

كانت لدیكي أسئلة عن ھذا االمر، المرجو طرحھا على طبیبك الخاص. 

ھناك بعض االستثناءات:

ھل عانیت من قبل من رد فعل تحسسي فوري أو شدید بعد تلقي 
لقاح ما؟ أو كنت في حاجة لرعایة طبیة عاجلة بعد تناول الدواء؟ 

اتصل إذن بطبیبك قبل التطعیم.

لدیك أعراض عدوى (مثل ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة) 
حدد موعدا للتطعیم فقط عندما تتعافى تماما.

كان لدیك اختبار كورونا و كانت النتیجة إیجابیة، و لم تمرض في 
األیام ال 14 التي تلت ذلك؟ یمكنك بعد ذلك تحدید موعد.

كان لدیك اختبار كورونا و كانت النتیجة إیجابیة و أحسست 
بالمرض: اتصل بطبیبك. یمكنك تلقي اللقاح فقط بعد مرور 14 

یوما من شفائك.

ھل یمكن أن أعاني من شيء بعد اللقاح؟

یمكن أن تعاني من:
احمرار خفیف، ألم، أو التھاب في أعلى ذراعك.

إرھاق.
صداع الرأس.

ارتفاع طفیف في درجة الحرارة.

ا. یمكن تناول مھدئ الباراسیتامول لھذا  ھذا طبیعي و لیس سیئ
الغرض. بالنسبة للراشدین یمكن ان یتناولوا حبة أو حبتین

(500مغ إلى 1000مغ) كل 4 إلى 6 ساعات، حسب الحاجة.
یمكنك تناول 3 غرام كحد أقصى یومیا. في حالة الشك في أمر ما او 

إذا طالت الشكاوي، من األفضل االتصال بالطبیب.


