
لقاح كوفيد 19
ة معلومات مدمجة ن�ش

كيف يعمل اللقاح؟
 يحفز اللقاح جسمك عىل تطوير أجسام مضادة تحميك من اإلصابة بمرحلة شديدة من المرض، 

 .)SARS-CoV-2( وس وسات كوفيد SARS-CoV-2( 19(. وجديٌر بالذكر أن جميع هذه اللقاحات ال تحتوي عىل ف�ي  عند تعرضك لف�ي
صاب بكوفيد 19 جراء استخدام هذا اللقاح. ولذا ال ُيمكن أن تُ

هل اللقاح آمن؟
 )EMA( نعم، فقد تم اختبار اللقاح من حيث األمان، كما أصدرت السلطة األوروبية لألدوية 

ن بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب   موافقتها عليه. وجديٌر بالذكر أيًضا أن اللقاح آمن لألشخاص المصاب�ي
والربو.

لقح؟
ُ
لماذا يجب أن ت

اللقاح يحميك من أن اإلصابة الشديدة بكوفيد 19.

إذا كانت لديك حساسية، هل يمكنك أخذ اللقاح؟
ي الصحة 

ن أو مواد حافظة أو مضادات حيوية، كما يمكن لموظ�ن  ال يحتوي لقاح كوفيد 19 عىل بيض أو جيالت�ي
أن يعرضوا لك قائمة بمحتوى اللقاح، للتأكد من أن هذا اللقاح ُيسمح لك بتناوله.

إذا تعرضت بالفعل لإلصابة بكوفيد 19، فهل ما زلت بحاجة إىل تناول لقاح؟
ة طويلة، ويمكن أن ُتصاب مرة أخرى   نعم، فالحصانة بعد اإلصابة بكوفيد 19 ال تحميك لف�ت

بكوفيد 19. لذا، من األفضل أن تتل�ت اللقاح من أجل حمايتك.

هل هناك آثار جانبية للقاح كوفيد 19؟
ي موضع الحقن، وكذلك صداع وحىم وتشنجات عضالت. ومع أن ردود الفعل هذه شائعة، إال أنها رد فعل 

يمكن أن يسبب اللقاح ألًما أو إحمراًرا �ن
ي اللقاح لمتابعة أي ردود فعل حساسية.

ي غضون أيام قالئل. ولذا ستخضع للمراقبة الطبية لحوالي 20 دقيقة بعد تل�ت
ي �ن

، وعادة ما تنق�ن طبيعي

ي إىل موعد اللقاح؟
كيف تأ�ت

ي Vorarlberger Impfplattform سواًء من أجل الجرعة األساسية أو الجرعة المعززة. 
ي الصفحة الخاصة باللقاح �ن

 التسجيل �ن
ً

يجب عليك أول
بينما تجد مواعيد اللقاح بدون تسجيل هنا

احرص عىل إحضار المستندات التالية معك إل مركز التطعيم:
ي صورة رقمية أو مطبوعة 

• تأكيد التسجيل �ن
• بطاقة e-Card السارية الخاصة بك

• بطاقة التطعيم السارية الخاصة بك )إن وجدت(
ي الوقت الحالي )إن وجدت(

ي تتناولها �ن • قائمة العقاق�ي ال�ت
ة Aufklärungs- und Dokumentationsbogen zur Corona Schutzimpfung )مع ملء النسخة األلمانية من االستمارة( • ن�ش

إذا كان لديك مزيد من األسئلة، فإليك معلومات تواصل أخرى:
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Römerstraße 15, 6901 Bregenz

 Vorarlberg impft Hotline: 0800 201 361
www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft
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https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Startpage
https://vorarlberg.at/-/vorarlbergimpft/ohne-anmeldung
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
http://www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft

