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الموضوع :مهم –  .2جرعة لقاح كورونا

فيينا ،نوفمبر 0201
السيدات والسادة األعزاء!
لقد استمر هذا الوباء في االنتقال والتفشي بين األشخاص لفترة طويلة جدًا .ومع ذلك ،سنتمكن بمساعدتك في القضاء
عليه :لقد حصلت على التطعيم المضاد لفيروس كورونا .ومن ث ّم ،بصفتي طبيبًا ،أتقدم إليك بخالص – الشكر.
لقد تم تطعيمك بلقاح ( )Johnson&Johnsonالمضاد لفيروس كورونا .يُع ّد هذا اللقاح فعّاالً وآمنًا.
يلزم الحصول على جرعة إضافية من اللقاح للحماية الكافية من اإلصابة بمتحور دلتا لفيروس كورونا .تُثبت أحدث
النتائج الطبية هذا األمر .لهذا السبب ،ينصح مجلس التطعيم الوطني ( )NIGبتطعيم جميع األشخاص الحاصلين على
جرعة واحدة من اللقاح بالحصول على هذا اللقاح مرة أخرى (يُفضل لقاح  mRNAأو  Comirnatyمن BioNTech
 / Pfizerأو  Spikevaxمن .)Moderna
يجب أن تتناول جرعتك الثانية في وقت مبكر بعد  82يو ًما من الجرعة األولى بلقاح  Janssenالمضاد لفيروس
كورونا .رتب موعدًا اليوم:


عبر www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung



بالتواصل مع الطبيب أو الطبيبة التي تشرف على حالتك

اعتبارا من  3يناير  ،8288بعد تناول
يُرجى االنتباه إلى ما يلي :تسري شهادة التطعيم الخاصة لجواز السفر األخضر
ً
الجرعة الثانية! احصل على جرعتك الثانية في الوقت المناسب إلطالة فترة الوقاية من اإلصابة ولتمديد فترة
صالحية جواز السفر األخضر الخاص بك!
يُع ّد التطعيم ضد فيروس كورونا فعّاالً للغاية .يحمي بشكل كبير من مضاعفات اإلصابة بفيروس كورونا أو من الوفاة
ويقلل من تفشي العدوى .بالتطعيم ضد فيروس كورونا ،فأنك ال تحمي صحتك فقط ،بل صحة األشخاص حولك أيضًا!
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أنت تعلم ذلك بالفعل بحصولك على التطعيم .يُرجى اتّباع توصية الطبيب المختص :احصل على جرعتك الثانية!
استمتع بأقصى درجات الحماية من اإلصابة لك ولمن حولك.
وطلبي كطبيب ووزير للصحة هو :التحدث في هذا الشأن! أخبر األشخاص اآلخرين عن تجربة التطعيم الخاصة بك
وحاول إقناعهم بأن هناك ما ال يدعو للخوف من التطعيم .يمكنك العثور على المزيد من النصائح .3
ليس أمامنا سبيل سوى الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا للقضاء على الجائحة .يمكننا تحقيق ذلك
شكرا لك مقد ًما على مساعدتك القيّمة.
بالتكاتف سويًا .أعلم جيدًا أنه يمكنني االعتماد عليك.
ً
أتمنى لك دوام الصحة والعافية والبقاء في أفضل األحوال وأن يمر فصل الشتاء عليك بأمان!
دكتور فولفغانغ موكستين
الوزير االتحادي للشؤون االجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك

فيوس كورونا والتسجيل
معلومات عن التطعيم ضد ر
للتسجيل للحصول عىل الجرعة الثانية من لقاح رفيوس كورونا:
www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung
للحصول على معلومات حول فيروس كورونا بلغات مختلفة:
www.sozialministerium.at/en/Coronavirus.html
معلومات عن التطعيم ضد فيروس كورونا في النمسا (باللغة األلمانية واإلنجليزية):
info.gesundheitsministerium.gv.at

 – 3 ،8 ،1معًا للتطعيم ضد فيروس كورونا!
 .1تحدث عن تجاربك!
هل شعرت بتعب ،أو ألم في الذراع أو لم تشعر بأي آالم؟ يختلف رد فعل التطعيم من شخص آلخر .تحدث مع اآلخرين
عن هذا األمر ،وحاول طمأنة األشخاص اآلخرين .بالمناسبة :سوا ًء كان هناك رد فعل للتطعيم أم ال ،فهذا ال يعني شيئًا
عن ما تتمتع به من حماية.
 .8المساعدة في التسجيل ومرافقتك!
ال يتمتع الجميع بممكانية الوصول إلى اإلنترنت وليس الجميع على دراية باألمور للتصرف بالصورة المطلوبة .ساعد
اآلخرين في التسجيل أو ملء أوراق البيانات .ما عليك سوى الذهاب إلى هناك بمجرد معرفة ما يلزم إنجازه .ستشعر
بأنه ال توجد مشاكل في إنجاز ما تريده عندما يرافقك أحد األشخاص .اصطحب األشخاص معك للتطعيم ضد فيروس
كورونا إذا كان لديك وقت .سيكون األمر سهالً معنا.
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 .3أخبار حقيقية أم "أخبار كاذبة"؟
تنتشر شائعات عديدة حول التطعيم ضد الكورونا أو اآلثار الجانبية أو اآلثار طويلة المدى .تعامل بجدية مع األشخاص
الذين يتحدثون عن ذلك ،ولكن اسأل" :حسنًا ،كيف عرفت ذلك؟" "لماذا تعتقد ذلك؟" غالبًا ما يتضح أثناء إجراء محادثة
شخصية أن هذه افتراضات غير صحيحة.
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