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ً
ن
بي األشخاص ر
لقد استمر هذا الوباء نف االنتقال والتفش ن
لفتة طويلة جدا .ومع ذلك ،سنتمكن بمساعدتك ف القضاء
ً
عليه حقا :لقد حصلت عىل التطعيم المضاد لفتوس كورونا .ومن ّثم ،أتقدم إليك بخالص الشكر.
ً
ومع ذلك ،تظهر النتائج الطبية أن مستوى الوقاية يقل بمرور الوقت .أنت أيضا عىل دراية بهذا األمر من اللقاحات
ُ ّ
عد نض ً
وريا للوقاية.
األخرى مثل لقاح التهاب الدماغ المنقول بالقراد  -حيث أن الحصول عىل مزيد من التطعيمات ي
ً
ن
يزيد متحور أوميكرون أيضا من خطر اإلصابة بالعدوى .لذلك توص لجنة التطعيم الوطنية ( )NIGف النمسا
بالحصول عىل جرعة ثالثة من التطعيم ضد كورونا بعد مرور  4أشهر من التطعيم ن
الثاب بلقاح الحمض النووي
الريبوزي المرسال من أجل الوقاية ر
لفتة أطول من الوقت.
ً
حدد موعدا اليوم للحصول عىل تطعيم الوقاية من فتوس كورونا واكتشف المزيد:


على  impfen.gv.atأو



بالتواصل مع الطبيب أو الطبيبة التي تشرف على حالتك

ّ
زمن يبلغ ً 09
ُيرج وجود فاصل ن
يوما عىل األقل ر ن
بي الجرعة الثانية والجرعة الثالثة ،حيث أن عدم اتباع هذه
ً
ً
مؤشا جيدا من الناحية الطبية ولن يتم احتساب هذا التطعيم كجرعة ثالثة.
االحتياجات ال ُيعد
ُيرج االنتباه إىل ما يىل :قد ُيطلب إثبات الحصول عىل سلسلة التطعيمات الكاملة الخاصة بفتوس كورونا (كوفيد-
ً
ن
ن
ن
ن
وف خارج االتحاد
األخض أو الشهادات ف النمسا وأيضا للسفريات يف االتحاد
 )11عىل جواز السفر
األوروئ ي
ي
األوروئ.
ي
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ُ ّ
ّ ً
كبي من مضاعفات اإلصابة بفتوس كورونا أو من
فعاال للغاية.
فيوس كورونا
يحم بشكل ر
يعد التطعيم ضد ر
ي
تفش العدوى .بالتطعيم ضد فتوس كورونا ،فأنك ال تحم صحتك فقط ،بل صحة األشخاص
الوفاة ويقلل من
ي
ً
حولك أيضا!
ّ
أنت تعلم ذلك بالفعل بحصولك عىل التطعيمُ .يرج اتباع توصية الطبيب المختص :احصل عىل جرعتك الثالثة!
استمتع بأقىص درجات الحماية من اإلصابة لك ولمن حولك.
ن
ً
أختا ،أريد رجاء :التحدث يف هذا الشأن! أخت األشخاص اآلخرين عن تجربة التطعيم الخاصة بك وحاول إقناعهم
بأن هناك ما ال يدعو للخوف من التطعيم .يمكنك العثور عىل المزيد من النصائح .3
ليس أمامنا سبيل سوى الحصول عىل التطعيم المضاد لفتوس كورونا للقضاء عىل الجائحة .يمكننا تحقيق ذلك
ً
بالتكاتف ً
ً
مقدما عىل مساعدتك ّ
ً
ن
القيمة.
شكرا لك
يمكنن االعتماد عليك.
سويا .أعلم جيدا أنه
ً
ً
ن
ومحميا!
أبق آمنا
أتمن دوام الصحة والعافيةِ ،
جوهانز راوخ
الوزير االتحادي للشؤون االجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك

معلومات عن التطعيم ضد فيروس كورونا والتسجيل
للتسجيل التسجيل للحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا:
impfen.gv.at
معلومات عن التطعيم ضد فيروس كورونا في النمسا:
info.gesundheitsministerium.gv.at
األسئلة الشائعة حول لقاح فيروس كورونا:
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung-faq
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ً
فيوس كورونا!
 – 3 ،2 ،1معا للتطعيم ضد ر
 .1تحدث عن تجاربك!
ن
هل شعرت بتعب ،أو ألم ف الذراع أو لم تشعر بأي آالم؟ يختلف رد فعل التطعيم من شخص آلخر .تحدث مع
اآلخرين عن هذا األمر ،وحاول طمأنة األشخاص اآلخرين .بالمناسبة :سواء كان هناك رد فعل للتطعيم أم ال ،فهذا ال
ً
ن
يعن شيئا عن ما تتمتع به من حماية.
ن
 .2المساعدة يف التسجيل ومرافقتك!
ال يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إىل ر
اإلنتنت وليس الجميع عىل دراية باألمور للتضف بالصورة المطلوبة .ساعد
ن
اآلخرين ف التسجيل أو ملء أوراق البيانات .ما عليك سوى الذهاب إىل هناك بمجرد معرفة ما يلزم إنجازه .ستشعر
ن
بأنه ال توجد مشاكل ف إنجاز ما تريده عندما يرافقك أحد األشخاص .اصطحب األشخاص معك للتطعيم ضد
فتوس كورونا إذا كان لديك وقت .سيكون األمر سهال معنا.
 .3أخبار حقيقية أم "أخبار كاذبة"؟
تنتش شائعات عديدة حول التطعيم ضد الكورونا أو اآلثار الجانبية أو اآلثار طويلة المدى .تعامل بجدية مع
ً
حسنا ،كيف عرفت ذلك؟" "لماذا تعتقد ذلك؟" غ ً
البا ما يتضح
األشخاص الذين يتحدثون عن ذلك ،ولكن اسأل" :
أثناء إجراء محادثة شخصية أن هذه ر
افتاضات غت صحيحة.

توضيح األخبار الكاذبة
معلومات من جامعة الدانوب كريمس
www.medizin-transparent.at/coronavirus-fakten

معلومات من " - mimikamaجمعية التوعية بشأن إساءة استخدام اإلنترنت"
www.mimikama.at/category/coronavirus-2019-ncov

أسئلة وأجوبة من :AGES
www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/faq-coronavirus
المعلومات التي جمعتها وزارة الشؤون االجتماعية:
www.sozialministerium.at/corona-schutzimpfung-faq
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