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 دعوة لجرعة تذكيرية من للقاح ضد كوفيد 19  

 
 

،ديدتي، سي  سي    
 

جرعة إضافية من اللقاح ضد  تلقييوصى ب، 19-ضد فيروس كوفيد شخاصألل قصوى ضمان حمايةمن أجل 

.سنة 18من سن  بداية 19-كوفيد  

 
 يُوصى بشدةوعليه، تشير أحدث المعطيات العلمية إلى أن فعالية اللقاحات تتناقص بمرور الوقت. وعليه، 

. 19-اآلثار الخطيرة لكوفيدضمان الحماية القصوى لكل واحد)ة( ضد بجرعة تذكيرية للحفاظ على المناعة، و

 وقد أثبتت اللقاحات فعاليتها في هذا الخصوص.

كوميرناتي( أو مودرنا )سبيكيفاكس(، الفايزر )لقاح وسوف يتم إعطاء هذه الجرعة اإلضافية على الدوام مع 
 بصرف النظر عن اللقاح الذي تلقيتموه من قبل.

 
ة ؟تذكيريلتلقي هذه الجرعة ال )ة(مؤهل تكون)ي(متى   

 
اللقاح الذي ب رتبطت الزمنية هذه الفترة  تذكيرية.والجرعة الذي تلقيتموه فترة زمنية دنيا بين اللقاح األخير ال تشترط

: تلقيتموه سابقا    
 

ثانية(جرعة آخر لقاح تم تلقيه )جرعة وحيدة أو      

 

امها  المطلوب مهلةال ي ال لقبل  احتر
يةجرعة التتلقر ذكتر  

   (ةديوح  جرعةجونسون ) &جونسون 

 

شهر   2  

ازينيكا  أستر
 

   أشهر  4

 

رنايوديزر/ماف     

 

أشهر 6  

  
 مالحظة: المهلة الزمنية الفاصلة ما بين تلقيح موديرنا و تلقيح فايزر هو 4 أشهر بدل 6 أشهر 

 

 وعند إرسال الدعوات، يؤخذ تلقائيا بعين االعتبار المهلة الزمنية المطلوبة
 

قبل،  تذكيريال للتلقيححضور ال يكون بمقدورك، لن 19-كوفيدإيجابية من اختبارإذا كنت قد حصلت على نتيجة 
.النتيجة اإليجابية وحالما ال يكون لديك أعراض المرضتاريخ ، بعد أسبوعين من ممكن في أقرب وقت  

 

بعد تلقي هذه الدعوة  في أقرب وقت ممكنتلقي هذه الجرعة اإلضافية مجانية وطوعية. نوصيك بتلقي هذا اللقاح 
.لتعزيز مناعتكيُوصى باللقاح التذكيري في الحقيقة،  (.*)  

 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-covid/
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؟يلقاح التذكيرالأين يمكنك أن تذهب لتلقي   

 
 -  في مراكز التلقيح في إقليم العاصمة بروكسل.

-  في مواقع التلقيح في إقليم العاصمة بروكسل حيث يتم تلقي لقاحات فايزر أو مودرنا. أطلب مسبقا  
 معلومات بهذا الخصوص.

-  في نقاط التلقيح المحلية )في حافالت التلقيح، في نقاط التلقيح المحلية لبلديتك، في الصيدليات  
تكون نقطة التلقيح تلّقح أن شريطة ( لدى طبيبك العام بعد أن تكون قد استشرتهالمشاركة في حملة التلقيح، أو 

وص.. أطلب مسبقا معلومات بهذا الخصأو موديرنا فايزر بلقاحات  

 

 يمكن االطالع على المزيد من المعلومات عبر مواقع التلقيح هنا:

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/.  

ألي معلومات بخصوص الجرعة  19. 19. 214/ 02بمركز االتصال الخاص بنا على  كذلك االتصاليمكنك 

 التذكيرية.

 

موعد؟ أخذهل يجب أن   

 

أخذ موعد.بنصحك بشدة فإنه ي إذا تم تلقيحك في مركز تلقيح أو موقع تلقيح،  
 

 

 كيف تحدد موعدا  لجرعتك التذكيرية ؟

bru-vax.brussels -   عن طريق منصة الحجز على اإلنترنتيمكنك أخذ موعد  

.BIS أو رقم "بيس"( NISS)السجل الوطني في  كسوف تحتاج إلى إدخال رقم  

 

 

 

214199.1. /02 على االتصال بمركز االتصاليمكنك أيضا  -  
بمجرد االنتهاء من هذه الخطوات، سوف تحصل على تأكيد لموعدك. هذا يسمح لك بضمان مكانك 

 وتجنب فترة انتظار طويلة في الموقع.

 
 

 معلومات عملية

المسبق )تذكرة كوفيد اآلمنة أو بطاقة  لقيح، وإثبات التةدعوهذه البطاقة هويتك،  يجب أن تكون بحوزتك -
.الخاصة بك( لقيحالت  

دقيقة بعد التلقيح. 30إلى  15الوقت الكافي. خذ بعين اإلعتبار وقت المراقبة من  توق ع  -  

.قناع يرتدا -  

التلقيح على مستوى أعلى الذراع.تلقي إرتدي مالبس مريحة. سيتم   -  

.مساعدة  إلى بحاجة إال إذا كنتبمفردك،  )ي(تعال -  

درجة مئوية(. في هذه الحالة، غي ر موعدك. 38ال تأتي إذا كنت مريضا  )درجة الحرارة أعلى من  -  

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


 

  تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

لويس دودون -الدكتور بيير   

ةنظافمفتش ال -طبيب   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-ضد كوفيد مكافحةلأداة أساسية ل لقيح هوالت  

إلى % يقل احتمال دخولهم  90و  19 كوفيد صابة بفيروسلإلاحتمال أقل  % 70األشخاص الملقحون لديهم 

.19-كوفيد لفيروس خطيرة ال مظاهرالمستشفى بسبب ال  

 

كانون  24الملكي الصادر في لم تستخدم بياناتك الشخصية إال من قبل الجهات المختصة ومسيّري هذه الدعوة إلى التلقيح في إطار القرار 
.19-بشأن تسجيل ومعالجة البيانات المتعلقة بالتلقيح ضد كوفيد 2020األول/ديسمبر   

 

بروكسل 1040-1، الصندوق 71المشتركة: شارع بيليارد ية اللجنة المجتمع  

هذا النداء: واتتجاهل يمكنكم أنفي بعض الحاالت، ( *)  

إذا كنت قد ذهبت من قبل إلى مركز تلقيح، وتقدمت من قبل للتلقيح التذكيري وحصلت عليه..    1  

  
فاكس ويمكنك -عن طريق برو تذكيريالمبادرة لتحديد موعد للقاح ال من قبلإذا كنت قد اتخذت .   2

 لقيالمعلومات مطلوبة لضمان إمكانية تدقة هذه . إن األخير كحيقتلمنذ  معقولة مهلة زمنيةاإلبالغ عن 
بين  ةالالزممهلة الزمنية . من وجهة النظر الطبية، يوصى باحترام الموعدكوقت  تذكيريةالجرعة ال

هذه  احترام الخاصة بك سيتم رفضها إذا لم يتم  ذكيريةالت ةجرعال تلقي. تذكيريلقاحك األخير واللقاح ال
موعد جديد بعد تلقي هذه الدعوة  أخذ. في هذه الحالة، ستحتاج إلى المهلة الزمنية . 

 

محلية )دار تمريض،  سكني أو جماعة مقيم أو مقدم لخدمات الرعاية فأنت تعتبر جزء من مجمعإذا كنت .    3

الخدمات أو مسكن مع المساعدة، مستشفى، مستشفى لألمراض النفسية أو مؤسسة -أو دار تمريض وعالج، مقر
اية لألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية أو العقلية(. رع  

سيتم تلقحك داخل الكيان الذي تقيم فيه. إدارة المؤسسة سوف تأخذ كل اإلجراءات الضرورية لكي تتحصوا .   4

 على الجرعة التذكيرية.

 

 

 

 النقل مجاني إلى موعد التلقيح الخاص بك.

إذا  .STIB إلى مركز التلقيح عن طريق الترام أو المترو أو الحافالت وذلك بفضل "ستيب"يمكنك التنقل مجانا 

فاكس أو عن طريق -كنت تريد االستفادة من هذا اإلجراء، يكفي أن تشير إليه عند تحديد موعد عن طريق برو
.مركز االتصال  

مركز التلقيح. أطلب معلومات كذلك من بلديتك. بعض البلديات تقدم أيضا نقل مجاني إلى  

خدمات النقل لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة. تصفحوا مرافق الضمان التشاركي توفر أيضا 
في هذا  موقع اإلنترنت الخاص بمرفق الضمان التشاركي الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات

.الموضوع  

 

 

 
 


