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 . ھذه الرسالة متوفرة بعدة لغات                      
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/ 
communicatiemateriaal-vaccinatie/ 

 

 
coronavirus.bruss

els 

<Voornaam> <naam> 
<Straatnaam> <nummer>/<busnummer> 
<Postcode>  <Gemeente> 

 
 

-سنة على اللقاح الُمضاد لفیروس كورونا (كوفید 15و 12األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین الموضوع: رسالة معلومات بخصوص حصول 
19( 

 
عزیزي 

الوالد/الوالدة/الوصي، 
 <voornaam> عزیزي

 
)، مع مراعاة 19-ورونا (كوفید سنة الحصول على اللقاح الُمضاد لفیروس ك 15و 12من خالل ھذه الرسالة، نود أن نخبرك أنھ یمكن لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

 تطبیق قاعدة االختیار الحر والمستنیر للجمیع. 

. حیث یساھم ھذا اللقاح في تعزیز لمساعدتك على اتخاذ ھذا االختیار مع طفلك، ینبغي أن تعلم أن ھذا اللقاح ُمفید جًدا في الحد من انتشار الفیروس بشكل عام في مجتمعنا
األكثر ُعرضة للمخاطر. فالحصول على اللقاح ُمفید، على سبیل المثال، إذا كنت تعیش مع شخص ُمسن أو مع شخص یعاني من مشكالت مناعة القطیع ویحمي األشخاص 

 صحیة، أو إذا كنت تسافر بشكل متكرر. 

من ھذا اللقاح على سنة    15و  12أعمارھم بین    تتراوحاألطفال الذین    ھذه الفئة العمریة، فإن استفادة  في  19-ونظًرا النخفاض خطر اإلصابة بأشكال حادة من كوفید
 المستوى الفردي ال تكون كبیرة، ما لم یكن الطفل یعاني من أمراض ُمعینة. 

 أین یمكنني أن أجد المعلومات الالزمة بخصوص تأثیر اللقاح؟
 صیدلي.إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا الموضوع، فیُرجى االتصال بطبیب األسرة أو طبیب األطفال أو ال

. ھذا رقم خاص ُمخصَّص لسكان بروكسل الذین لیس لدیھم طبیب أسرة والذین یرغبون في الحصول  1710وإذا لم یكن لدیك طبیب أسرة، فیمكنك االتصال على الرقم 
 على مشورة طبیة بشأن حالتھم الصحیة في سیاق جائحة كورونا.

 اإللكترونیة التي تحتوي على معلومات مفیدة وعملیة وموثوق بھا بخصوص الحصول على اللقاح: باإلضافة إلى ذلك، ھناك العدید من المواقع  
www.coronavirus.brussels  https:// 

 /info.be-https://www.vaccination
 coronavirus.be/nl/vaccinatie-https://www.info

aatjevaccineren.be/https://www.l 

 ھذه المواقع أفضل من مواقع التواصل االجتماعي التي یتم تداول الكثیر من األخبار الكاذبة أو اإلشاعات علیھا.

  لمزید من المعلومات عن اللقاح واآلثار الجانبیة المحتملة، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني للوكالة الفیدرالیة لألدویة: 
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19 

 إذا اخترت أن یحصل طفلك على اللقاح، فقد أدرجنا أدناه معلومات مھمة بالنسبة لك: 

 ح مجاني؟ھل الحصول على اللقا
 تماًما.مجاني الحصول على اللقاح  نعم

 سنة على اللقاح؟ 15و 12ھل موافقة الوالدین أو الوصي مطلوبة لحصول األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
 موافقة الوالدین أو الوصي مطلوبة لحصول األطفال من ھذه الفئة العمریة على اللقاح.  نعم،

وضوع خوف  مھم یتم اتخاذه بصورة مدروسة ومستنیرة، فمن المستحسن أن تأخذ الوقت الكافي لمناقشة األمر مع الطفل نفسھ. وینبغي أال یصبح اللقاح موكما ھو الحال مع أي قرار 
 أو صراع. 

 عند وصولك إلى مركز التطعیم (التلقیح)، سیُطلب منك إعطاء موافقتك الشفھیة في وقت التسجیل. 

 
Ruimte barcode 
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 لحجز موعد الحصول على اللقاح.  www.bru-vax.brusselsقم بزیارة الموقع اإللكتروني 

 لتحدید موعد الحصول على اللقاح.  19 19 02/214یمكنك أیًضا االتصال ھاتفیًا على الرقم 

 

 ھو اللقاح المستخدم؟ما 
) الستخدامھ للمراھقین  EMA) ھو اللقاح المستخدم وھو آمن وفعال وتمت الموافقة علیھ من قبل وكالة األدویة األوروبیة (Pfizer/ BioNTechلقاح فایزر/بیوأنتك ( 

 موعدین مختلفین. سنة. یتم إعطاء اللقاح على جرعتین، وبالتالي یتم الحصول علیھ في  12بدًءا من عمر 

 ھل ھناك موانع تمنع الحصول على اللقاح؟
 ).19-ھناك عدد قلیل جًدا من الموانع التي تمنع الحصول على اللقاح الُمضاد لفیروس كورونا (كوفید

و إذا كانت ھناك حاجة لتلقي رعایة  إذا حدثت ردود فعل تحسسیة خطیرة في السابق بعد الحصول على لقاح أو إذا حدثت ردود فعل تحسسیة خطیرة في ظروف أخرى، أ
 ال.طبیة عاجلة لنفس األسباب، فیجب علیك إبالغ طبیبك بذلك. وعندئذ یمكن للطبیب أن یقرر ما إذا كان یمكن أن ینصح بحصولك على اللقاح أم 

ح حتى یتعافى تماًما. وینطبق األمر نفسھ إذا كانت نتیجة إذا ظھرت على الطفل أعراض اإلصابة بالعدوى (مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم)، فیجب تأجیل إعطاء اللقا
 یوًما الماضیة. 14فحص التحقق من إصابة الطفل بفیروس كورونا إیجابیة خالل الـ 

 02/214.19.19ومن أجل ذلك، یمكنك االتصال بالرقم المجاني 

 كیف یمكنني حجز موعد؟ 

 
 

عریف نفسك. وھذا ممكن لتعندما تحجز موعدك عبر الموقع اإللكتروني، سیُطلب منك إدخال الرقم الوطني البلجیكي الخاص بك، الموجود على بطاقة الھویة الخاصة بك، 
لین في السجل الوطني للسكان   ، إذا لم یكن لدیك رقم وطني بلجیكي.BIS nummerأیًضا بالرقم الوطني البلجیكي لغیر الُمسجَّ

 یتكون اللقاح الخاص بك من جرعتین یتم إعطاؤھما في موعدین منفصلین. 

من المھم أن   اختیار تاریخ موعدك األول، سیتم اقتراح تاریخ موعدك الثاني تلقائیًا.لك الحریة في اختیار تاریخ موعدك األول. وبعد  •
 تكون قادرا على الحضور في المرتین.

 إذا لم تتمكن من العثور على وقت مناسب لك، فیرجى اختیار مركز تطعیم (تلقیح) آخر أو المحاولة مرة أخرى الحقًا.  •

 لموعدك الثاني مناسبًا، فیجب علیك إلغاء ھذا الموعد. وللقیام بذلك، لدیك خیاران:إذا لم یكن التاریخ الُمقترح  •

د موعًدا جدیًدا.  في رسالة التأكید )1  التي تلقیتھا عبر البرید اإللكتروني، ستجد رابًطا یمكنك من خاللھ إلغاء موعدك. وبعد ذلك، حّدِ
 .1421919/02یمكنك أیًضا تغییر موعدك من خالل االتصال على الرقم  )2

02/214 19 إذا لم یكن التاریخ الُمقترح لموعدك الثاني مناسبًا، ولكنك حصلت بالفعل جرعتك األولى من اللقاح، فاتصل على الرقم  •
 إلعادة حجز موعدك الثاني خالل الفترة الزمنیة الصحیحة. 19

 المساعدة من العائلة أو األصدقاء. إذا كنت تواجھ صعوبات بشأن حجز موعد الحصول على اللقاح، فال تتردد في طلب • 
 

 

الساعة   من  الجمعة  إلى  االثنین  من  متاح  الرقم  بھذا  الساعة    9:00االتصال  حتى  من   5:30صباًحا  األحد  إلى  السبت  ومن  مساًء. 
صباًحا أو خالل عطلة نھایة   11:00مساًء. إذا أمكن ذلك، نوصیك باالتصال بعد الساعة    5:30صباًحا حتى الساعة    10:00الساعة  
 . ثم قم بكتابة كال الموعدین في جدول مواعیدك.األسبوع

• 

http://www.bru-vax.brussels/nl
http://www.bru-vax.brussels/nl
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 ما الذي یحدث في یوم الحصول على اللقاح؟

 سنة برفقة أحد الوالدین أو ممثل/وصي قانوني. 15و 12ین  ل الذین تتراوح أعمارھم بیجب أن یكون األطفا •
 یجب على الوالد(ة)/الوصي والطفل إحضار بطاقة الھویة الخاصة بھم. •
 . یجب أن یكون قناع جراحي أو قماشي ولیس مندیل أو وشاح "شال".قناع الفم واألنفارتِد  •
 بسھولة.ارتِد مالبس یمكن من خاللھا كشف الجزء العلوي من ذراعك  •

 .02/214.19.19ال تحضر إلى الموعد إذا كنت مریًضا، واحجز موعًدا جدیًدا باالتصال على الرقم  •
 

 مع خالص التقدیر والتحیات،
 
 
 
 
 

 طبیب ومفتش صحة  -) Pierre-Louis Deudonبییر لویس دودون ( د.
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