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لقد مت تصنيع دواء 
جديد مضاد للكورونا.

هذا يمسى لقاح. وهو 
حيميك من املرض.

اللقاح آمن. لقد مت 
اختباره بشلك جيد جدًا

سيمت حقنك حبقنة 
يف أعىل ذراعك وبعد 
بضعة أسابيع سوف 

تتلىق حقنة أخرى.

قد تشعر ببعض األمل 
من احلقنة. وميكن بعد 
ذلك أن تشعر بأمل يف 

العضالت أو محى.

حتدث مع عائلتك أو 
املرشف أو الطبيب إذا 

شعرت بتوعك بعد احلقنة.

سوف تتلىق دعوة عندما 
يصبح يف اإلماكن 

إعطائك احلقنة.

ستحصل عىل احلقنة 
من طبيب أو ممرضة.

ميكنك أن ختتار بنفسك 
ما إذا كنت ستأخذ 

احلقنة أم ال.

لكام أخذ املزيد من الناس 
احلقنة سيكون الوضع 

أكرث أمانًا للجميع.

بعد احلقن جيب أن 
تلزتم دامئًا بالقواعد.

إذا شعرت باملرض مق 
بإجراء االختبار.

 Kijk ook op 
corona.steffie.nl/vaccinatie



مزيد من املعلومات لملسؤولني

لقد مت إنتاج وسيلة محتيك 
من فريوس كورونا. وهذه 

الوسيلة تمسى لقاح.

اللقاح حيميك من فريوس 
كورونا. وعندئذ لن يعد يف 
اإلماكن أن مترض بشدة 

من فريوس كورونا.

قواعد التطعمي يف هولندا 
صارمة للغاية. وقبل المتكن 

من استخدام اللقاح جيب 
اختباره بشلك حصيح. ولذلك 

فإن اللقاح الذي تتلقاه آمن.

ستحصل عىل اللقاح من خالل 
حقنة يف أعىل ذراعك. وهذا 

يمسى التطعمي. واللقاح يعمل 
بشلك أفضل إذا مت حقنك 

مرتني. وهلذا ستحصل عىل 
حقنة أخرى بضعة أسابيع.

بعد حقنك من املمكن أن يكون 
هناك أحيانًا بعض الوجع يف 
املاكن الذي أخذت فيه احلقنة 
يف ذراعك. وميكن أيضًا أن 

تعاين من آالم يف العضالت أو 
محى لبضعة أيام. ونمسي هذه 

اآلثار اجلانبية. وهذخ اآلثار 
عادة ما ختتيف من نفهسا.

هل تشعر بتوعك بعد أخذ 
احلقنة؟ يف هذه احلالة ناقش 

هذا األمر مع العائلة أو 
مرشفك أو طبيب أرستك.

عندما ميكنك احلصول عىل 
احلقنة ستتلىق دعوة من 

طبيب أو من مصلحة البلدية 
.GGD الطبية

سوف تتلىق احلقنة من طبيب 
أو ممرضة. وميكن أن يكون 
هذا هو طبيب أرستك ، أو 

خشصًا من مصلحة البلدية 
الطبية GGD أو ، عىل سبيل 

املثال ، طبيب من مؤسسة 
الرعاية الصحية اخلاصة بك.

ميكن ألي خشص يبلغ من 
العمر 18 عامًا يف هولندا 

احلصول عىل احلقنة، واحلقنة 
ليست إجبارية ألي خشص. 
ولذلك ميكنك اختيار ما إذا 

كنت ستأخذ احلقنة أم ال.

إذا أخذ املزيد من األخشاص 
احلقنة سيصبح الوضع 

أكرث أمانًا للجميع، ألن عدد 
األخشاص الذين يسببون 

العدوى سيقل. وعدد الناس 
الذين ميرضون أقل.

يستغرق األمر بعض الوقت 
قبل أن حيصل امجليع عىل 
احلقنة. وهلذا السبب يظل 
عليك االلزتام باإلجراءات 

بعد احلقن.

جيب أن ختضع لالختبار يف 
أقرب وقت ممكن إذا كنت 

تعاين من نزلة برد أو عطس 
أو الهتاب يف احللق. واخضع 
للفحص أيضًا إذا اكنت لديك 

شاكوى أخرى تمتىش مع 
كورونا.

 Kijk ook op 
coronavaccinatie.nl


