
التلقيح الوقايئ من فريوس كورونا

لقاحات كورونا 
قامت السلطات األوروبية باختبار اللقاحات بدقة باالستعانة 
بخرباء متخصصني، وهي آمنة للغاية. اللقاحات تؤيت النتائج 
املرجوة: يف املجموعات التي يزيد فيها عدد ُمتلقي اللقاح، 

يكون خطر العدوى منخفًضا للغاية.

كيف يعمل اللقاح
عند تلقي لقاحات فريوس كورونا املتوفرة حاليًا، يتم حقن الجسم 

بنوع من »األجسام« التي يستطيع الجسم باالستعانة بها تكوين 
مكون سطحي لفريوس كورونا بشكل مستقل. ومبجرد أن يُقابل 
الجهاز املناعي هذا الجسم، فإنه ينتج الجسم األجسام املضادة 

ملواجهته. هذه هي الوسيلة التي تحميك يف حالة اإلصابة بفريوس 
كورونا. 

ويف لقاحات الحمض النووي الريبوزي املرسال »mRNA« تكون 
هذه الجسيامت معبئة يف كريات دهنية صغرية. ويف اللقاحات 

الناقلة يتم استخدام فريوس آخر غري ضار عىل اإلطالق.

رد الفعل له آثار 
قد تظهر احمرارات أو تورمات أو سخونة يف مكان الحقن يف البرشة 

أو قد تكون هناك آالم. باإلضافة إىل ذلك، قد تظهر أعراض مثل 
الصداع واإلجهاد والحمى. هذه األعراض املحتملة هي عالمة عىل 

مواجهة الجسم الطبيعية للقاح. وال داعي للقلق، فعادًة ما تختفي 
هذه األعراض من تلقاء نفسها يف غضون أيام قليلة. 

تلقي اللقاح بأمان
أظهر استطالع رأي حديث: يرغب أكرث من 50٪ من 

األشخاص من ذوي الخلفيات املهاجرة يف النمسا أن يتلقوا 
لقاح فريوس كوفيد-19 مبجرد أن تتاح لهم الفرصة. هذا 

يعني كذلك أنه ال يزال من الرضوري إقناع ما يقرب من 50 
باملائة مبزايا تلقي اللقاح. تلقي اللقاح هو الوسيلة الوحيدة 

التي تحميك من التعرض ألمراض خطرية وأرضار الحقة 
طويلة األمد. 

 األمر األكرث أهمية
تحريرًا يف: يونيو 2021

تلقي اللقاح يحميك ويحمي عائلتك!
التلقيح الوقايئ من فريوس كورونا هو وسيلة الخروج من الجائحة. فمن يتلقى اللقاح يحمي نفسه ويحمي من حوله. فكر يف صحتك وصحة 
عائلتك وأصدقائك - تلقى اللقاح! ستجد املزيد من املعلومات حول ذلك عىل موقع وزارة الشؤون االجتامعية: األسئلة األكرث طرًحا باللغات 
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معلومات موجزة ومدمجة: بعد تلقي التلقيح الوقايئ من فريوس كورونا

هل تنشأ رسوم نظري تلقي اللقاح؟ 
التلقيح الوقايئ من فريوس كورونا مجاين.

أين ُيكنني تسجيل نفيس؟
ُيكن للراغبني يف تلقي اللقاح التسجيل للحصول عىل اللقاح عرب 

منصات اإلنرتنت الخاصة بالواليات النمسا تتلقى اللقاح – ُمبادرة 
مواجهة فريوس كورونا )oesterreich-impft.at( أو هاتفيًا عن طريق 

رقم الهاتف: 1450.
ستجد مساعدات للتسجيل متاحة بلغات مختلفة يف صندوق االندماج 

النمساوّي )ÖIF( عىل رقم الهاتف: 263 - 51 10 715 / 1 43+ 

أين يتم تلقي اللقاح؟
يتم تلقي اللقاح يف نقاط التلقيح يف الشوارع وكذلك لدى األطباء 

املقيمني  إذا كان يتم تقديم خدمة التلقيح الوقايئ ضد فريوس كورونا 
بوصفها خدمة جانبية. ستجد التفاصيل حول ذلك عند التسجيل 

لتلقي اللقاح 

يجب اصطحاب ما ييل عند تلقي اللقاح: 
بطاقة E )يف حال تواجدها(	 
بطاقة التطعيم )يف حال تواجدها(	 
بطاقة الحساسية )يف حال تواجدها( 	 
 اختياري: »استامرة توثيقية وتنويرية بشأن التلقيح الوقايئ 	 

من فريوس كوفيد-19«

ما هي تدابري الحامية التي تبقى سارية؟ 
اإلجراءات الوقائية مثل الحفاظ عىل مسافة من األخرين، والخضوع 
لالختبارات، وارتداء القناع ال تزال إجراءات هامة حتى يتلقى أغلب 

األشخاص اللقاح. فبذلك، نوفر الحامية لألشخاص ممن مل يتلقوا اللقاح.

السفر اآلمن
يف بعض البلدان، هناك خطر منخفض لإلصابة بالعدوى، 

ويف بلدان أخرى هذا الخطر أكرب نسبيًا. يتم تقييم الوضع 
باستمرار لضامن السفر عىل أفضل وجه ممكن. ستجد 

األسئلة الشائعة حول السفر إىل النمسا عىل الرابط: األسئلة 
)sozialministerium.at( الشائعة: الدخول إىل النمسا

متى ُيكنني السفر مرة أخرى وزيارة عائلتي؟
يكن ألي شخص تلقى اللقاح أو خضع لالختبار أو تعاىف إثبات ذلك 

بتقديم البطاقة الخرضاء. سيكون مبقدوركم الدخول إىل املطاعم 
ومؤسسات الثقافة واملؤسسات الرياضية أو السفر اآلمن والقيام 

بالزيارات العائلية دون خوف مجدًدا.

أين يتم تسجيل تلقي التلقيح الوقايئ من 
فريوس كورونا؟ 

يتم تسجيل التلقيح الوقايئ من فريوس كورونا يف بطاقة 
التطعيم »e« وكذلك يف أوراق بطاقة التطعيم أو يف كارت 

التطعيم. 

بَم يعود عيّل تلقي اللقاح؟ 
عند تلقي اللقاح، فأنت تحمي نفسك وتحمي من حولك. 

عالوة عىل ذلك، ال يوجد التزام بالخضوع لالختبار للدخول 
للبالد أو الخضوع للحجر الصحي بعد االتصال مع األشخاص 

املصابني.

إرشاد: 
الوصف املرفق هو معلومات موجزة عن التلقيح الوقايئ من فريوس كورونا. قبل تلقي اللقاح، ستُجري حواًرا مع الطبيب املعالج أو الطبيبة املعالجة.

معلومات موجزة ومدمجة: قبل التلقيح الوقايئ من فريوس كورونا
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