
  

 

   بعدة لغات أخرى: سوف تكون هذه الرسالة ُمتاحة ،2022.09.05اعتباًرا من 

As from 05/09/2022, this letter will be available in several other 
languages:  

  

 coronavirus.brussels/vertalingen 

  مكان الرمز الشريطي )الباركود(

  
<Voornaam> <Naam>  

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

  

   xx.xx.2022بروكسل،

  

   دعوة للحصول على اللقاح 

زة من لقاح كوفيد   19-جرعة الخريف الُمعز ِّ
 

   سيدي العزيز، سيدتي العزيزة،

 

الوزاري المشترك بين الوزارات ، قرر المؤتمر محتملة بالعدوى في الشتاء المقبلمن أجل توفير الحماية من موجة اإلصابات ال

(IMC)  زة من لقاح كوفيدإعطاء على توصيات المجلس األعلى ، بناًء من بداية شهر سبتمبر 19-جرعة الخريف الُمعز ِّ

 .للصحة وفريق عمل اللقاحات
 

لألشخاص األكثر ة ، خاصة بالنسبتتناقص مع مرور الوقت 19-فعالية لقاحات كوفيدتُظهر الدراسات العلمية الحديثة أن 

عُرضة للمخاطر. وبالتالي، فإن الحفاظ على قوة أداء الجهاز المناعي يُعد أمر بالغ األهمية لتجنب التعرض لمشكالت صحية 

  .19-خطيرة ولتجنب اإلدخال إلى المستشفى بسبب كوفيد
وتقليل الضغط  19-المستشفيات بسبب كوفيدكما ستساعد حملة إعطاء اللقاحات أيًضا في الحد من عدد حاالت اإلدخال إلى 

على المستشفيات، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية، وأن نعيش حياة اجتماعية وثقافية واقتصادية 

يتم إعطاء األولوية للمجموعات األكثر عُرضة للمخاطر للحصول على هذه الجرعة   "طبيعية"، وهو أمر مهم أيًضا.

زة.    الُمعز ِّ
 

عاًما  65 الذين تبلغ أعمارهم األشخاصبشأن إعطاء اللقاحات، فإنه تتم دعوة  لهذه األسباب، واستنادًا إلى أحدث التوصيات

)بسبب تعاطي التبغ أو الكحول، والسمنة،  من تتزايد لديهم المخاطرمفأكبر عاًما  50 الذين تبلغ أعمارهم واألشخاص أكبرف

وأمراض القلب  ،كامنة )مثل السرطان أمراضعاًما الذين يعانون من  18 الذين تبلغ أعمارهم ( واألشخاصوما إلى ذلك...

للحصول على الجرعة  (وما إلى ذلك والسكري...أمراض الشعب الهوائية، و ،وأمراض الجهاز التنفسي ،واألوعية الدموية

زة الُمضادة في أسرع وقت ممكن وبعد فترة زمنية ال تقل عن ثال  .ثة أشهر بعد آخر جرعة حصلوا عليهاالُمعز ِّ

  

ستجد في الجزء الخلفي من هذه الرسالة جميع المعلومات العملية والمفيدة المتعلقة بهذا القاح وكيفية حجز موعد للحصول 

   على جرعة اللقاح. الحصول على هذا اللقاح مجاني وليس إلزاميًا.

  

مثل نظافة اليدين، يُوصى أيًضا بشدة باتخاذ تدابير الحماية الفردية والجماعية األخرى:  ،وبجانب الحصول على اللقاح

وارتداء قناع الفم واألنف في األماكن الُمزدحمة، وتهوية األماكن الداخلية، وما إلى ذلك. وفي حالة ظهور أعراض اإلصابة 

  بالفيروس ودخول الحجر الصحي.بفيروس كورونا، يكون من اإللزامي إجراء فحص التحقق من اإلصابة 
 

  

 

  تفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،
 

  (GGC( التابعة للجنة المجتمع المشتركة )DVCخدمات الكلية المتحدة )
 



 

  الحصول على اللقاحات في منطقة العاصمة بروكسل
 

 سبتمبر!( 12)اعتباًرا من  أين يمكنني الحصول على هذه الجرعة الُمعززة؟
 

 في باتشيكو ) في( مركز إعطاء اللقاحاتPacheco)( مولينبيك ،Molenbeek)( فورست ،Vorst) سانت ،

  ((Sint-Pieters-Woluwe)بيترس ولو 
 في بعض المنازل والمراكز الطبية  

 المشاركة في حملة اللقاحات في الصيدليات 
 المشاركين في حملة اللقاحات في عيادات أطباء األسرة 

 

 يمكنك االطالع على قائمة أماكن إعطاء اللقاح ومواعيد عملها عبر الرابط التالي  
 /vaccineren-laten-me-ik-kan-menu/waar-covid-https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie 

 

  لتحديد موعد للحصول على اللقاح في المنزل. االتصال بطبيب األسرة الخاص بهم لألشخاص طريحي الفراشيمكن 
  عن اإلجراءات المتعلقة بالحصول على اللقاح بواسطة دار رعاية  سكان دور رعاية المسنينسوف يتم إبالغ

  المسنين التي يقيمون فيها.
 يمكنهم الحصول على اللقاح في المجمع الذي  ،في قطاع تقديم خدمات الرعاية الصحية للموظفين العاملين بالنسبة

 يعملون فيه، إذا رغبوا في ذلك وإذا كان ذلك متوفًرا.
   

زة؟   هل يجب علي  حجز موعٍد بشكل ُمسبق للحصول على الجرعة الُمعز ِّ

  يجب حجز موعد للحصول على اللقاح في مركز اللقاحات، أو 30/09/2022حتى  12/09/2022اعتباًرا من ،

  طبيب األسرة أو صيدلية، وما إلى ذلك.لدى 

  يمكنك أيًضا الحضور للحصول على اللقاح دون موعد ُمسبق، ولكن فقط في مراكز 01/10/2022بدًءا من ،

 اللقاحات.

 

  الخاص بك( لحجز موعد الحصول على اللقاح: BISأو  NIS)أو رقم  رقمك الوطنياستخدم 

  منصة الحجزعبر  https://bruvax.brussels.doctena.be 

  02 1919214 19باالتصال على الرقم  مركز االتصالعن طريق .  
   وسوف تتلقى رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني أو عبر رسالة نصية قصيرة.

  

 ما هي الوثائق التي يجب أن آخذها معي؟

 بطاقة تعريف الهوية الخاصة بك  

 الدعوة الُموجهة إليك  

  وثيقة إثبات الحصول على آخر جرعة )بطاقة الحصول على اللقاح، شهادة الحصول على اللقاح الورقية، تطبيق

CovidSafe ،mijngezondheid.belgie.be).وما إلى ذلك ،   

  

 ما هي المعلومات العملية التي يجب أن أضعها في االعتبار؟

  دقيقة. 15سوف تبقى تحت المالحظة لمدة خذ وقتك بصورة كافية وتذكر أنه بعد الحصول اللقاح 

 .ارتد قناع الفم واألنف  

 أو إذا شعرت أنك مريض. إذا كانت نتيجة االختبار  19-قم بتأجيل موعدك إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة بكوفيد

يوًما بعد تلقيك نتيجة االختبار  14على اللقاح ولكن ليس قبل مرور  ، فيُسمح لك بالحصول19-إيجابية وثبُت إصابتك بكوفيد

  اإليجابية وبشرط اختفاء أعراض اإلصابة.  

  

      كيف أصل إلى مكان إعطاء اللقاح؟  

، يمكنك الذهب إلى مركز اللقاحات مجاًنا بالترام أو المترو (MIVBبفضل خدمات شركة النقل بين المجتمعات في بروكسل )

أو عن  Bru-Vaxأو الحافلة. إذا كنت ترغب في االستفادة من هذه الخدمة، فيجب عليك ذكر ذلك عند حجز الموعد عبر 

   طريق مركز االتصال.
الحركة. باإلضافة إلى ذلك، تقدم تقدم بعض صناديق التأمين الصحي خدمات النقل لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على 

  بعض البلديات خدمات النقل لكبار السن.

  



  .19 19 214 02يمكنك االتصال هاتفيًا على مركز االتصال على الرقم  هل ال تزال لديك أي أسئلة؟
  

  
  Belliardstraat 71, bus 1 1040 Brussel -لجنة المجتمع المشتركة 

 
 

 

. يتم تنظيم عملية معالجة البيانات في إطار 19-الشخصية لتوجيه الدعوة لك للحصول على اللقاح المضاد لكوفيدنحن نستخدم بياناتك 

بين الدولة الفيدرالية والمجتمع الناطق بالفلمنكية والمجتمع الناطق  بالفرنسية والمجتمع  2021مارس  12اتفاقية التعاون الُمبرمة في 

مع المشتركة والمنطقة الوالونية ولجنة المجتمع الناطق بالفرنسية فيما يتعلق بمعالجة البيانات المتعلقة الناطق باأللمانية ولجنة المجت

. يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات حول ذلك 19-باللقاحات الُمضادة لكوفيد

ل التابع أو يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خالل مركز االتصا clr.be/privacy/nlhttps://covidvaccin.do هنا:

 .19 19 214 02لنا باالتصال على الرقم 
 

https://covidvaccin.doclr.be/privacy/nl

