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 هذه الرسالة متوفرة بعدة لغات أخرى
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communication-vaccination-covid/ 

 

19 - كوفيد دعوة للقاح    
، سّيدي ي

،سّيدت   

 

وس   ي وىص بي  ، 19 -كوفيدمن أجل ضمان أقىص قدر من الحماية ضد فير
ة الخاصة دعو اللقاح. هذه هي  تلق 

ي أنك مؤهللقيت بالفعل تلقيح. إذا ت 19 -كوفيدللقاح   بك
اآلن للحصول عىل جرعة إضافية.  )ة(، فهذا يعن 

ك. لقيحأدناه جميع المعلومات العملية الهامة المتعلقة بت )ين(هذه الرسالة. ستجدب  ظافتحرجى منك ال ت 
ي تماًما  لقيحالت

. طوعي ومجات   
 

  ب ل اذهال أين يمكنك 
لقاحك؟ تلق   

 

ي منطقة العاصمة بروكسل.  لقيحيمكنك الذهاب إىل إحدى نقاط الت
  عيى خريطة تفاعلية واضحةهذه النقاط ف 

 عىل  ./https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles ى
يد  العسكري مستشق  الموعد، باستثناء أخذ دون من  مفتوحة لقيحنقاط التكل  . الملكة أسي   

 
موعد؟ أخذ إلزام  هل   

 

يد العسكري(، ولكن إذا كنت  أخذ ليس إلزامًيا ، سنة 16من سن بداية  موعد )باستثناء مستشق  رين أسي 
ي الحصول عىل 

. موعد  أخذ فوري وتجنب النتظار الطويل، فننصحك ب تكفلترغب ف   
 

.Bru-vax حة عىل  يمكن أخذ  موعد  لمراكز  التلقيح وفروع معينة عىل أساس القائمة المقي 

موعدك؟ تغيي  تحتاج إىل   
 

 إتصل بمركز ال تصال بمنطقة بروكسل عىل 02/ 214 19 19.  
 

  ال لقا ح؟
دد لتلق   هل لديك أسئلة أخرى أم أنك مي 

 

www.coronavirus.brussels/fr ح
ّ
 إستشر طبيبك أو الصيدىلي أو تصف

 

ام ،تفضلوا بقبول فائق الحي   
 

نويل ناتاىل    
كة يةلجنة مجتمع -المتحدة  مدرسةخدمات ال - ةمسيرّ  ةموظف مشي     

موعد؟كيف تأخذ   

Bru-vax.brussels عبر منصة الحجز عبر اإلنترنت - 
.19.19 .02/214عبر مركز االتصال الخاص بنا على  -  

 

  5:30 الساعة صباًحا إلى 9:00 الساعة الجمعة منيوم االثنين إلى يوم هذا الرقم من تصال بيمكن اإل

.مساءً  5:30 الساعة صباًحا إلى 10:00 الساعة األحد منيوم السبت إلى يوم مساًء ومن   

.كعلى هاتف قصيرة  نصية لةستتلقى تأكيًدا لموعدك عن طريق رساهذه الخطوات، ب م قيابمجرد ال  
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  يوم موعدك؟
 
 ماذا يجب ان تفعل ف

 

الخاصة باألمان من )تذكرتك  المسبق الخاص بك لقيحبطاقة هويتك وهذه الدعوة وإثبات التأحض   -
. الخاصة بك( لقيحبطاقة التأو  الكوفيد   

 

ي ال خذ  -
ا للموقت الكاف 

ً
لقيح. بعد الت دقيقة 30إىل  15من  الحظة. اترك وقت  

 
. قناعإرتدي  -  
 

ي أعىل الذراعمالبس مريحة )ي(ارتد   -
. . سيتم إعطاء اللقاح ف   

 

. تعال وحدك، إل إذا كنت بحاجة للمساعدة -  
 

 ل تأت إذا كنت  -
 
ي هذه الحالة،  38)درجة حرارة أعىل من  مريضا

. موعدك غيرّ درجة مئوية(. ف   
 

ي لألشخاص ذوي القدرة المحدودة عىل الحركة فتوحةم لقيحمراكز الت -
أشخاص  هناك، عير  المكان. ف 

. تحت تضفك لمرافقتك إذا لزم األمر وبعدة لغات  
 

ي ، فيمكنك 19 - كوفيد نتيجة االختبار إيجابية عند   إذا كانت -
م لتلق 

ّ
ي أرسع وقت لقيح لتا أن تتقد

ف 

: ممكن  

ي نتيجة الختبار اإليجابية، إذا لم تكن لديك أعراض؛ *         
بعد أسبوعير  من تلق   

. األعراضبعد أسبوعير  من اختفاء *            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (*) :في بعض الحاالت، يمكنك تجاهل هذا البريد  

. الخاصة بك حاتالقبالفعل جميع ال تلقيتإذا كنت قد . 1           
   احمنذ آخر لقمهلة  موعد للحصول على اللقطة المعززة، مع مراعاة الخذ إذا كنت قد اتخذت بالفعل مبادرة أل. 2         

. سيتم  تذكيريال ح القاألخير وال ح القبين الما  ةالمطلوب مهلة . من وجهة نظر طبية، يوصى باحترام التلقيته                

. موعد جديد أخذ . في هذه الحالة، سوف تحتاج إلى ه المهلةرفض إعطاء جرعة معززة إذا لم يتم احترام هذ               
                الالزمة  جراءات ة اإلستتخذ إدارة المؤسس  . يةإقليم وحدة   أو مجموعة سكنيةفي مقيم، باعتبارك ك، طرفاإذا كنت  . 3         

. لقي اللقاح كي تتمّكن من ت ل          ل  
 

 

ا. هل يمكنهم الذهاب إىل مركز الت 18لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  بمفردهم؟ لقيحعام   
: سنة  15إىل  5من    

 

لقيح. يجب أن يكون هؤلء األشخاص بصحبة أحد الوالدين أو وىصي عند ذهابهم إىل نقطة الت  
 

ا مع الوالد الوصية مطلوبة/ : موافقة وىلي األمر أو الوىصي موافقة الوالدين
ً
 / / الوىصي  اآلخر  . اتفق مسبق

ي حالة األبوة  الوصية
كاألمومة  و أف  كة، من أجل اتخاذ قرار مشي  . المشي   

 

)ة( المرافقالوصية  / / الوىصي  )ة(، سيتم طلب موافقة شفهية من الوالدلقيحعند الوصول إىل مركز الت
. للطفل  

: متضمنة سنة 17إىل  16من    

ي  لوحدهميمكن لهؤلء األشخاص أن يقرروا 
نصح ب حا لقال لتلق  ( هم)والدي  )ة(هموالدلدى  طلب معلومات. ي 

ا الفرصة لطرح جميع أسئلتهم عىل الشخص المختص همطبيبلدى أو  هم/وصيتهموصي / 
ً
. ستتاح لهم أيض

ي هؤلء األفراد إىل  لقيحنقطة الت عند 
هم أو ( / وصيهم)والدي  همدون والدمن  لقيحالت نقطةالمختارة. قد يأت 

. وصيتهم  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي ت  توجد 
حالعديد من المواقع الن  لقيح: الت حولمعلومات موثوقة ومفيدة وعملية  قي   

www.coronavirus.brussels - www.vaccination-info.be - www.info-coronavirus.be/fr/vaccination - 
www.jemevaccine.be. 

 

 
ي  هي  لقيحالت

. 19 -ضد كوفيدمكافحة الأداة مهمة ف   
 

( يقلل من خطر الستشفاء بسبب  لقيح الت والجرعة المنشطة ٪ 70بنسبة  19 - كوفيد األوىلي )أول جرعتير 
. ٪93بنسبة   

 

  إطار المرسوم الملك   سي ّ تم استخدام بياناتك الشخصية فقط من قبل السلطات المختصة وم
ي هذه الدعوة للتلقيح ف 

   
. 19- كوفيد ضد   لقيحاتبشأن تسجيل ومعالجة البيانات المتعلقة بالت  2020ديسمير   24الصادر ف   

 
كة   يةلجنة مجتمع  بروكسل   1040-1  صندوق  ،71شارع بليارد  -مشي   

: الخاص بك   لقيحالنقل المجاني إلى موعد الت   

 
إذا كنت ترغب في االستفادة من هذا  . STIBمجانًا عن طريق الترام أو المترو أو الحافلة باستخدام  لقيحإلى مركز الت  ذهابيمكنك ال

. أو عبر مركز االتصال  Vax-Bru عن طريق موعد  أخذاإلجراء، فما عليك سوى اإلشارة إليه عند   

 
لقيح.لت النقل المجاني إلى مركز ا  كذلك بلديتك. توفر بعض البلديات  لدى أيًضا أطلب معلومات   

 
أيًضا خدمات النقل لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة. راجع موقع الويب الخاص   شركات التضامن التبادليتقدم 

. بصندوق التأمين الصحي الخاص بك لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع   
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