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 المحترمة، تيالمحترم/سید يسید
 

.  في ھذه الرسالة بسھولةتحدید موعد  یمكن قراءة كیف یمكن. ك اآلنتحدید موعد یمكن لك. ضد كورونا موجودلقاح  ھناك
رمي ھذه  یرجى في ھذه الحالة ضد كورونا؟  لقیحكھل تلقیت بالفعل ت .بالمجان. انھ لقیحما إذا كنت ترید التبنفسك تختار 

 . الرسالة
  

 یمكن تحدید موعد بطریقتین
 

 مساًء) 8:00صباًحا إلى  8:00. عبر الھاتف (من 2
). BSN( االجتماعي  -رقمك الضریبيبحث عن ا −

لھویة وفي رخصة  بطاقة ا، في جواز سفرك تجده
 .القیادة

 (تكالیف المكالمات العادیة). 7070 0800برقم اتصل  −
 أجب عن األسئلة المتعلقة بصحتك. −
 اتفق على التاریخ والوقت.  −
سوف تتلقى بریدًا إلكترونیًا بالموعد أو تقوم بتدوین  - −

 الموعد إذا لم یكن لدیك جھاز كمبیوتر.

 ساعة في الیوم) 24. عبر الكمبیوتر (1
 اذھب إلى:  −
−   afspraak.nl-www.coronavaccinatie 
  DigiD  رقم قم بتسجیل الدخول باستخدام −
 أجب عن األسئلة المتعلقة بصحتك. −
 اختر المكان والتاریخ والوقت. −
سوف تتلقى رسالة عبر البرید اإلكتروني  −

 بالموعد المحدد. 
 

 
لك عملیة جراحیة في غضون   ستجرى. إذا كنت مریًضا أو متى یحین دوركالیوم حتى تعرف  على الفورحدد موعدًا 

 موعد حتى تتحسن حالتك.الیجب علیك االنتظار لتحدید ف، یومین
 

 أسئلة حول صحتك
 .موعدالعند تحدید سنطرح علیك أسئلة حول صحتك 

 . في المنزل وأحضره معك إلى الموعدقم بملئھ . رسالة أیًضا استبیاًناتتضمن ھذه ال
 

http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/


 

 

 
 ؟لقیحأین تحصل على الت

 . GGD مصلحة البلدیة للصحةمن الـ لقیحسوف تتلقى الت
 . عند تحدید الموعدسیتم إخبارك إلى أین تذھب 

 
 ت؟تلقیحاعدد الما ھو 
، فستتلقى على الفور موعدًا للتطعیم بتحدید الموعدي تتلقاه. إذا قمت على اللقاح الذ  توقفتتلقى حقنة أو حقنتین. ھذا ی سوف

 األول والثاني.
 

 ذكر ھذا عند تحدید موعدك.أعلى حقنة واحدة فقط. في ھذه الحالة  ستحصل  ونا في األشھر الستة الماضیة؟ ھل أصبت بكور
 

 لموعدلمھم من ال
 كمامة للفم. ضع• 
 مالبس حیث یمكنك بسھولة كشف الجزء العلوي من ذراعك. رتد• ا

 • خذ االستبیان المكتمل معك.
 • أحضر معك مستند إثبات ھویتك. على سبیل المثال جواز السفر أو رخصة القیادة أو بطاقة الھویة

 معك. أحد جة إلى مساعدة، یمكنك اصطحاب. إذا كنت بحاك• یفضل أن تأتي بمفرد
 

 المزید من المعلومات؟ھل ترید 
 واآلثار الجانبیة. لقیحمزید من المعلومات حول التھذه الرسالة ب یرفق

 .www.coronavaccinatie.nl/translationsأو قم بزیارة الموقع 
 المكالمات العادیة).رسوم ( 1351-0800 یمكنك أیًضا االتصال بالرقم

 
 مع أطیب التحیات،

 
 ]االمضاء[

 
J.A. van Vlietطبیب ، 

 RIVMلدى معھد  مدیر برنامج التلقیح ضد كورونا
 
 

 

http://www.coronavaccinatie.nl/translations
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ما هو دور اللقاح؟

يحميك اللقاح ضد فريوس كورونا. ينتج اللقاح أجساًما مضادة للفريوس. هذا يسمح لجسمك 
بالتعرف عىل الفريوس بعد التلقيح. ميكن للجسم بعد ذلك قتل الفريوس برسعة. فال مترض منه أو 

مترض بشكل أخف.

تلقيح واحد أو تلقيحان
ستحصل عىل تلقيح واحد أو لقاحني. يتوقف ذلك عىل نوع اللقاح الذي تحصل عليه. حتى إذا كانت 
نتيجة اختبارك لكورونا إيجابية يف األشهر الستة املاضية، فستتلقى لقاًحا واحًدا. ستحصل عىل الحقن 

يف أعىل ذراعك.

معلومات للتلقيح ضد كورونا

ملاذا تحتاج إىل لقاح كورونا؟

بعض الناس ميرضون بشدة من الكورونا. يصابون بحمى شديدة وصعوبة يف التنفس. غالبًا ما 
يجب عليهم الذهاب إىل املستشفى. كام ميكن أن يشعروا بالتعب لفرتة طويلة بعد ذلك.

معلومات حول التلقيح

راجع موقع www.coronavaccinatie.nl/bijsluiters للحصول 
عىل معلومات حول اللقاحات املختلفة.

هل انت حامل؟

فيمكنك الحصول عىل التلقيح ضد كورونا بلقاح فايزر أو موديرنا. 
إذا كنت حامالً، فهناك احتامل أكرب أن متريض بشكل شديد إذا 

أصبِت بالكورونا.

اللقاح آمن لك ولجنينك. اتصيل بطبيب األرسة أو ممرضة التوليد 
للتشاور معهم إذا كان لديِك أي أسئلة.

اآلثار الجانبية

 ميكن أن تعاين من الشكاوى كام هو الحال مع 
اللقاحات األخرى 

األمل يف موضع الحقن	 
الصداع	 
الشعور بالتعب	 
آالم يف العضالت	 
الحمى	 

 عادة ما تستمر هذه الشكاوى من يوم إىل ثالثة أيام.
  تعني هذه اآلثار الجانبية أن جسمك يُكّون أجساًما 

مضادة للكورونا.

 هل تعاين من شكاوى كثرية، اتصل بطبيب األرسة يف
هذه الحالة.

https://www.coronavaccinatie.nl/bijsluiters


 

  
  RIVM  بياناتك والمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة 

 
ونوع اللقاح  تلقيحاتال على حصلونياألشخاص الذين َمن هم  متابعةب RIVM والبيئة يقوم المعهد الوطني للصحة العامة

 .تلقيحك معلومات حولRIVM  ، فستتلقىعلى ذلك  . إذا وافقتعليه ذي يحصلونال

  :هذا مهم ألنّ 
  
 .لقيحالت حصلوا علىعدد األشخاص الذين ما هو  RIVMوالبيئة للصحة العامة  وطنيالالمعهد هكذا  يعلم •
 ، قل انتشار الفيروس وإصابة الناس بالمرض.لقيحالتكلما زاد عدد األشخاص الذين تلقوا   
      االتصال فيمكنه ،بياناتك RIVM لدى كان إذا .نجاحه ومدى اللقاح مفعول مدة عن أيًضا المعهد  يبحث •
  .الجانبية اآلثار حول جديدة معلومات هناك كانت إذا بك  

  عنك؟ اأن يعرفهRIVM والبيئة المعهد الوطني للصحة العامة ما هي البيانات التي يريد
  
 تاريخ ميالدك •
  االجتماعي  -الرقم الضريبي •
 اسمك الشخصي ولقبك •
  عنوانك •
  مكان وتاريخ تلقيحك •
  اسم التلقيح والرقم  •
  

 تفعله؟ أن عليك يجب ماذا
 .ال أو نعم إدخال يمكنك. ببياناتك االحتفاظ على توافق كنت إذا عما سؤالك فسيتم الكمبيوتر، عبر موعد  بتحديد  قمت إذا
ً  اتصلت إذا  .نطرح عليك هذا السؤال سوف ،هاتفيا
على أي  التلقيح فسوف تحصل على ببياناتك، RIVM والبيئة المعهد الوطني للصحة العامة حتفظي أن تريد  ال كنت إذا

  .حال
  

 االحتفاظ ببياناتك
 فقط  يمكن. القانون عليه نصي ما هذاعاماً.  20لمدة  ببياناتك RIVM والبيئة المعهد الوطني للصحة العامة حتفظي

 مجهول بشكل ولكن البيانات، النظر في أيًضا للباحثين يمكن. بياناتك في ينظرواأن  التلقيح برنامج يديرون الذين لألشخاص
 .عنك خاصة معلومات أي يرون  ال بالتاليو. فقط

.  mijn.rivm.nl/vaccinaties فراجع موقع. ببياناتك RIVM حتفظي أن تريد  تعد  لم أنك الحقًا تقول أن أيًضا يمكنك
  .لذلك بك الخاص DigiD  رقم إلى تحتاج

  
  المزيد من المعلومات

  .coronavaccinatie.nlتريد المزيد من المعلومات حول استخدام وحماية بياناتك، فراجع موقع  كنت إذا
  

  

  

  ماذا  

  اناما



  ت ما

  ك ماذا 

 .نجاحه ومدى اللقاح عمل مدة عن أيًضا المعهد  يبحث

 و.الجانبية اآلثار حول جديدة معلومات هناك كانت إذا بك االتصال فيمكنهم ، بك الخاصة التفاصيل RIVM لدى كان إذا
 .نجاحه ومدى اللقاح عمل مدة عن أيًضا المعهد  يبحث

  بيا .الجانبية اآلثار حول جديدة معلومات هناك كانت إذا بك االتصال فيمكنهم ، بك الخاصة التفاصيل RIVM لدى كان إذا
 .نجاحه ومدى اللقاح عمل مدة عن أيًضا المعهد  يبحث

ناتك  .الجانبية اآلثار حول جديدة معلومات هناك كانت إذا بك االتصال فيمكنهم ، بك الخاصة التفاصيل RIVM لدى كان إذا
 و

  RIVM  

 RIVMبياناتك و  يقوم المعهد ا
 حول معلومات RIVM فستتلقى ، وافقت إذا. التطعيمات يتلقون الذين األشخاص بتتبع) RIVM(  العامة للصحة الوطني المعهد يقوم

 .بك الخاص التطعيم
 حول معلومات RIVM فستتلقى ، وافقت إذا. التطعيمات يتلقون الذين األشخاص بتتبع)  RIVM( العامة للصحة مهملوطني هذا

 .بك الخاص التطعيم
 RIVM :ألن مهم هذا

 .بتتبع األشخاص الذين يتلقون التطعيمات (RIVM) يقوم المعهد الوطني للصحة العامة
ستتلقىإذا وافقت   RIVM معلومات حول التطعيم الخاص بك. 

 
  

 


