
 معلومات حول رسالة الدعوة للتطعيم ضد كورونا

؟ في هذه الحالة ُيسمح لك بتحديد موعد للقاح. يمكن GGDحول تطعيم كورونا لدى مصلحة  RIVMهل استلمت رسالة من معهد 
القيام بذلك هاتفًيا أو عن طريق اإلنترنت. تجد في الرسالة رقم الهاتف وعنوان الموقع اإللكتروني. يمكن أيًضا أن يحدد شخص آخر 

لى الهاتف. الموقع اإللكتروني لتحديد الموعد نيابة عنك. على سبيل المثال طفلك أو مقدم الرعاية. ستتم مساعدتك باللغة الهولندية ع
 الموعد هو باللغتين الهولندية واإلنجليزية. 

( في BSNسيتم إخبارك بموقع التطعيم الذي يجب الذهاب إليه بمناسبة تحديد الموعد. احرص على أن يكون رقم الخدمات المدنية )
لكتروني. من المفيد تدوين الموعد. احرص على أن يكون قلم وورق متناول اليد. بعد تحديد الموعد ستستلم تأكيًدا له عبر البريد اإل

 كذلك في متناول اليد.

 ستستلم حقنتين. عند تحديد الموعد ستستلم موعدين للحقنتين األولى والثانية. خذ ذلك في االعتبار عند تحديد الموعد. 

 التصريح الصحي
في المنزل وأن تحضره معك إلى الموعد. يمكن أيًضا ملء التصريح  تجد مع رسالة الدعوة تصريًحا صحًيا. من المهم أن تمأله

 الصحي مع شخص تعرفه جيًدا. كما أنه من الممكن ملء التصريح الصحي باللغة اإلنجليزية في موقع التطعيم.

 تسجيل بياناتك
وطبيب األسرة على بياناتك للتطعيم. ستحصل على  RIVMيتم سؤالك بمناسبة تحديد الموعد عما إذا منحت اإلذن في اطالع معهد 

 التطعيم حتى لو لم تمنح هذا اإلذن. 
 

 . باختصار: RIVMتجد مع رسالة الدعوة أيًضا معلومات حول التسجيل من قبل معهد 
التطعيم  بتسجيل البيانات التالية: رقم المواطن للخدمات وتاريخ الوالدة واالسم وبيانات السكنى وسبب RIVMيقوم معهد  -

 والتاريخ والمكان اللذين استلمت فيهما اللقاح واسم التطعيم ورقم الدفعة. 
 بياناتك للبحث فيما إذا كان التطعيم ناجًعا. RIVMيستعمل معهد  -
 يمكن تحذيرك بسرعة من آثار جانبية محتملة، على سبيل المثال. -
عاًما وفًقا للقانون. يمكن أن تكون مدة االحتفاظ بها أقصر  20ببياناتك للتطعيم من حيث المبدأ لمدة  RIVMتحتفظ معهد  -

 أو أطول من ذلك وهذا حسب الضرورة ألغراض التسجيل الموضحة أعاله. 
يم أو يمكن لعدد قليل من األشخاص فقط االطالع على معلوماتك الشخصية. وهم األشخاص الذين يديرون برنامج التطع -

 يتعين عليهم تحذيرك إذا حدث خطأ ما. سُتجعل البيانات مجهولة المصدر من أجل السياسة واإلحصاءات. 
في أي وقت. يمكن القيام بذلك في بوابة العميل على  RIVMيمكن طلب حذف بياناتك من معهد  -

mijn.rivm.nl/vaccinaties .وية اإللكترونية أنت بحاجة إلى اله اعتباًرا من نهاية شهر مارس/آذارDiGiD  لهذا
 الغرض.

 
 زيارة موقع التطعيم

 من المهم في سبيل زيارة آمنة وسلسة لموقع الزيارة ما يلي:
 متر 1.5ارتداء كمامة واحترام مسافة  •
 ارتداء مالبس تسمح لك برفع الكم بسهولة •
 إحضار التصريح الصحي •
 في حالة استخدام أدوية فأحضر ملخص األدوية •
 الهوية.إحضار بطاقة  •

 ابق في المنزل إذا كانت لديك شكاوى تطابق مع كورونا
 

 


