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يمكن قراءة هذا الخطاب بعدة لغات أخرى: الهولندية والعربية والتركية واإلسبانية 
 واإليطالية واإلنجليزية والرومانية والبولندية والبرتغالية واأللمانية.

This letter is available in several other languages: English, Dutch, 
Arabic, Turkish, Spanish, Italian, Romanian, Polish, Portuguese 
and German. 
https://coronavirus.brussels/materiel-de-
communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-
19/materiel-communication-vaccination-covid/ 
 

 موضع تلصيق الرمز الشريطي 
 

 >االسم< >اللقب< 
 >الشارع< >الرقم< / >رقم الحافلة< 

 >البلدية< >الترقيم البريدي< 
 

          

  2022فبراير/شباط    25بروكسل في 

  )االسم واللقب(السيد)ة( 

 

  تروادك )ِك( شكوك إزاء التطعيم )التلقيح(؟

  قررت )ِت( عدم تلقي التطعيم )التلقيح(؟

 

مسؤولة عن مكافحة جائحة  تقترح عليك )ِك( لجنة المجتمع المشترك بصفتها اإلدارة الصحية في منطقة العاصمة بروكسل وهيئةً 

 كورونا، بعض المعلومات وبعض النصائح الهامة التي تود أن تطلعك )ِك( عليها: 

 )ِك( شكوك إزاء التطعيم )التلقيح(؟  تراودك 

المعلومات  من عدمه خصوصا في ظل الكم الهائل من    19نحن نتفهم تردد بعض األشخاص في اتخاذ قرار بشأن تلقي التطعيم ضد كوفيدـ

لذلك، وددنا مشاركتك آخر المعطيات العلمية علّنا   التي يتم تتداولها في وسائل اإلعالم والتي تحتوي على الكثير من "األخبار الزائفة".

 نساعدك )ِك( على اتخاذ القرار الصائب. 

ِر هذا اللقاح باستخدام  مارس/آذار غرةنوع جديد من اللقاح سيكون متوفرا ابتداء من  التقنية التقليدية المعروفة والتي تم   ُطو 

  استخدامها سابقا في لقاحات أخرى.

مخبر نوفافاكس على إقرار وكالة األدوية األوروبية في العشرين من ديسمبر/كانون    أطلقه هذا اللقاح الجديد الذي    نوفاكسوفيد وقد تحصل  

 . عاًما  18الذين تزيد أعمارهم عن   لألشخاصفي أوروبا    19بأنه لقاح اعطاؤه ضد وباء كوفيدـ 2021األول 

 ماذا يعني ذلك؟  نوفاكسوفيد هو لقاح ذو وحدات بروتين فرعية.

منها جميع  التي أزيلت النقية أو شبه النقية  البروتيناتأي أنه لقاح ال يحتوي على جزيئات فيروسية كاملة ولكن فقط واحدة أو أكثر من 

يحتوي فقط على جزيئات صغيرة تحاكي بروتين سبايك لفيروس كورونا، الذي ينتج الجسم أجساًما مضادة   .مكونات الفيروس األخرى 

 لمحاربته. 

 

يمكن أن يكون   تماًما،حتى لو ثبت علميًا اليوم أن اللقاحات التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبي المرسال آمنة وفعالة 

 نوفاكسوفيد البديل لمن مازال لديهم شكوك. 

فقد تم استخدامه في   التقليدية. فمما ال شك فيه أن لقاح نوفاكسوفيد الجديد يبدو مألوفًا للجميع، حيث تم تطويره باستخدام التقنية 

  داء الَكلَب و التهاب الدماغ اليابانيو المكورة الرئويةو السعال الديكيو   التهاب الكبد الفيروسي بالعديد من اللقاحات على غرار لقاحات  

 )النزلة الوافدة( التي تم تطويرها باستخدام تقنية تقليدية مماثلة.    األنفلونزاوبعض اللقاحات المستعملة ضد 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-covid/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-covid/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-communication-vaccination-covid/
https://ar.wikipedia.org/wiki/بروتين
https://fr.wikipedia.org/wiki/التهاب_الكبد_ب
https://fr.wikipedia.org/wiki/سعال_ديكي
https://fr.wikipedia.org/wiki/مكورة_رئوية
https://fr.wikipedia.org/wiki/التهاب_%20الدماغ%20_الياباني
https://fr.wikipedia.org/wiki/داء_الكلب
https://fr.wikipedia.org/wiki/إنفلونزا


 

متاًحا من قبل ألن مرحلة تطويره تتطلب وقتًا أطول من اللقاحات التي تستخدم تقنية   19لم يكن هذا النوع من اللقاح المضاد لكوفيدـ

 النووي الريبي المرسال على غرار لقاحات بفيزر ومودرنا.  الحمض

ا  سيتم منح األولوية للتطعيم )التلقيح( بلقاح نوفافاكس الجديد هذا لألشخاص الذين لم يتمكنوا بعد من التطعيم )التلقيح( بسبب حساسية م

 عاًما.  50كانت لديهم ضد اللقاحات المتوفرة سابقًا وكذلك األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

 

 المعارف العلمية الجديدة 

 لقد ثبت علميًا بما ال يجعل مجاال للشك أن فيروس كورونا يمكن أن يصيبك بشكل خطير على المدى القصير والطويل )الكوفيد الطويل
( وأن العواقب الوخيمة للمرض تمس أكثر من غيرهم األشخاص غير الملقحين واألشخاص ذوي المناعة الضعيفة واألشخاص  المدى

الذين لديهم اعتالالت مرضية )األشخاص الذين يعانون من السمنة وأمراض السكري واضطرابات القلب واألوعية الدموية والرئة  

 والكلى ...(.  

وما كان ذلك ليحدث لوال تقلص خطر   يمكن التخفيف من القيود الصحية تدريجياً.  b7ithلراهن بشكل أقل ينتشر الفيروس في الوقت ا

ولكن   وبالتالي فإن الفضل في استعادة هذه الحرية يعود باألساس إلى التطعيم )التلقيح(. العدوى ألن غالبية السكان قد تلقوا تطعيمهم.

إذا كنت من ذوي المناعة الضعيفة أو كنت في اتصال   لم تتلق بعد تطعيمك )تلقيحك( أوحذار فاليقظة ال تزال مطلوبة، خاصة إذا 

 بأشخاص من ذوي المناعة الضعيفة. 

 الفيروس.  انتشار، مما أدى إلى نوع من التجاهل على مستوى  PCRلقد تناقص في الوقت الحالي كذلك عدد التحاليل المجراة من صنف  

لذلك فإنه من الضروري أن تبقى  ه من غير المستبعد ظهور متحورات جديدة في المستقبل القريب. ولكن الحذر يظل واجبا نظًرا ألن 

بهذه الطريقة، تكون حظوظنا أكبر في تجنب ذروة   نسب تلقي التطعيم )التلقيح( مرتفعة قدر اإلمكان وأن يتم حماية الجميع قدر اإلمكان.

 رعاية الصحية. جديدة من العدوى وفي تجنب ضغط مفرط على مرافق ال

مليار جرعة ألشخاص   10.4وتم إعطاء أكثر من  . 19% من سكان العالم جرعة واحدة على األقل من لقاح كوفيدـ61.9حاليًا، تلقى 

إذن لدينا اآلن ما يكفي من المعطيات علمية كافية للقول بإن جميع لقاحات   سنوات أو أكبر في جميع أنحاء العالم. 5تبلغ أعمارهم 

واآلثار الجانبية للتطعيم )للتلقيح( التي تم اإلبالغ عنها حتى اآلن تبقى ضئيلة مقارنة   التي استخدمت هي لقاحات آمنة وفعالة.  19كوفيدـ

وعليه يظل التطعيم   أي أن فائدة التطعيم )التلقيح( تفوق مخاطره المحتملة.  بالمشاكل الصحية التي يمكن أن يسببها فيروس كورونا. 

 ه علميًا.)التلقيح( موصى ب 

ننصحك )ِك(، إذا استمرت شكوكك )ِك( بالرغم من كل هذه المعلومات، باستشارة أخصائي صحي لمساعدتك على اتخاذ القرار  

ال تردد)ِد( في الحديث عن ذلك إلى األشخاص الذين تثق بهم في المسائل الصحية األخرى مثل طبيبك أو الصيدالني الذي   الصائب. 

 . 1710يكن لديك )ِك( طبيب عام، يمكنك االتصال بالرقم األخضر  إن لم تتعامل )ين( معه.

 

 تريد )ين( تلقي التطعيم )التلقيح(؟ 

أندرلخت   هذا اللقاح الجديد متوفر فقط في أحد مراكز التطعيم )التلقيح( األربعة التالية:  مارس/آذار   غرةلقاح نوفاكسوفيد متوفر ابتداء من  

 أوفورست ومولينبيك وباتشيكو 

 نظًرا لقلة المخزون من هذا اللقاح، ننصحك)ِك( بعدم االنتظار طويالً إن كنت ترغب )ين( في تلقي هذا اللقاح. 

 يمكن التطعيم )التلقيح( بدون حجز موعد )فقط في مستشفى رين أستريد العسكري(. 

أو عن طريق االتصال بمركز االتصال    Bru-Vaxإن كنت )ِت( ترغب )ين( في ذلك، يمكنك )ِك( في أي وقت حجز موعد عبر منصة  

مساًء ويومي   5:30صباًحا حتى الساعة  9، والموضوع على الذمة من االثنين إلى الجمعة من الساعة 02/ 214.19.19على الرقم 

 مساًء.  5:30صباًحا حتى الساعة  10السبت واألحد من الساعة  

 على الموقع: يمكن االطالع على أوقات عمل مراكز التطعيم )التلقيح( 

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

 فيروس كورونا على مواقع الويب: يمكنك )ِك( العثور على معلومات إضافية وموثوقة حول 

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


coronavirus.be/fr/-http://www.info - www.jemevaccine.be - www.coronavirus.brussels 

 

  التطعيم )التلقيح( يعطى بشكل مجاني وطوعي.  •

يمكنك اإلشارة إلى ذلك عند   يمكنك )ِك( استخدام وسائل النقل العمومية مجانًا للذهاب إلى والعودة من موعد التطعيم )التلقيح(. •

 حجزك )ِك( للموعد. 

ضع )ن( في )ِك( اعتبارك أن عدد نقاط التطعيم  لكن   ستجد )ين( حاليًا بسهولة موقع تطعيم )تلقيح( بالقرب من محل سكناك )ِك(. •

 في المستقبل القريب. سيتقلص 

 

 على الرغم من أن التطعيم )التلقيح( موصى به علميًا فقد قررت )ِت( عدم تلقي التطعيم )التلقيح(؟

 في هذه الحالة، نوصيك )ِك( بإلحاح بما يلي:

 

البقاء على اطالع   فالفيروس ال يزال في االنتشار وخطر اإلصابة به ال يزال قائما في بلدنا. االستمرار في احترام التدابير الصحية. •

 بالمعلومات المتعلقة بظهور متحورات جديدة )أكثر شراسة(. 

 

  19يمكن أن تشمل العواقب الخطيرة لفيروس كوفيدـ من المهم للجميع، ولك )ِك( باألخص، اتباع نظام عيش صحي قدر اإلمكان. •

أشخاصا من فئة الشباب يكونون أقوياء وفي صحة جيدة، على الرغم من أن التجربة أظهرت لنا أن األشخاص الذين يعانون   كذلك

تناول )ي( طعاًما صحيًا   من السمنة أو غيرها من االعتالالت المرضية هم أكثر عرضة لإلصابة بأشكال خطيرة من المرض.

 ة الوزن واستشر/استشيري طبيبك على الفور في حال شعرت )ِت( بأي توعك. ومارس )ي( الرياضة بانتظام وتجنب )ي( زياد

 

 ، يجب أن تأخذ )ِذ( بعين االعتبار التدابير الصحية للبلد الذي تسافر )ين( إليه.ال تنس )ي( أيًضا أنه عند السفر إلى الخارج •
لذلك وجب االستفسار عن هذه القيود قبل اعتزام   ح(.تفرض العديد من الدول قيوًدا على األشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم )التلقي 

 السفر.  

 وأخيًرا، نرجو أن تساعدك المعلومات الواردة في هذا الخطاب على اتخاذ القرار الصائب. 

  مع فائق االحترام والتقدير،

 

 

 

        ناتالي نويل 
 مسؤولة حكومية تنفيذية 

 المشتركة لجنة المجتمع  - مصالح الهيئة المتحدة 
 

هذه بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ  لم يتم استخدام بياناتك الشخصية إال من قبل السلطات المختصة ومن قبل المتصرفين القائمين على انشاء دعوة = تلقي التطعيم )التلقيح(  
 .19-كوفيدبشأن حفظ ومعالجة البيانات المتعلقة بالتطعيمات ضد فيروس  2020ديسمبر/كانون األول  24

 بروكسل  1040  -1شارع بليارد، صندوق البريد   71 المشتركة،لجنة المجتمع 
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