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 حق اللقاح

 

 من سيتم تطعيمه؟ 

 

 وفًقا لقانون التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا ، تكون األولوية لألشخاص التالية أسماؤهم : 

 

 عاًما: 70األشخاص فوق 

له بالتطعيم تحديد موعد في مركز التطعيم المحلي. يجب عليك أنت أو أقاربك فقط يمكن ألي شخص متنقل ومصرح 
أو االتصال  www.coronaimörderung.nrw /patientenاستخدام التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

 مساًء) 10صباًحا حتى الساعة  8(يومًيا من الساعة   080011611701برقم الهاتف المجاني  

 

 إذا لم تتمكن من مغادرة شقتك الخاصة ، يمكنك االتصال على عنوان البريد اإللكتروني 

corona@stadtduisburg.de-cc   لتقديم طلب موعد التطعيم. ثم يتم إجراء التطعيم  0209 940049.أو اتصل على
 ا يتم أخذ العمر ودرجة الحاجة إلى الرعاية في االعتبار.بواسطة فريق متنقل. هنا أيضً 

 

بعد ذلك ستتاح لجميع المجموعات األخرى فرصة التطعيم. الجدول الزمني الدقيق غير موجود حتى اآلن. يعتمد ذلك على 
 كمية اللقاح المتاحة ومدى تطور التطعيمات.

 

 لتطعيم الحالي وتحديد األولويات على موقعها على اإلنترنت:وستفاليا معلومات عن تسلسل ا -توفر والية شمال الراين 

schutzimichtung-https://www.mags.nrw/coronavirus 

 

 

 

 كيف أكتشف أنه يحق لي التطعيم؟ 

 

يمكنك فيه أخذ اللقاح ، على سبيل المثال من خالل  رسالة  أو من لكل فرد الحق في التطعيم.  يمكنك معرفة الوقت الذي  
 خالل الصحافة .

 

يرجى من نزالء مرافق رعاية المسنين ، االستفسار عن طريق موظفي الرعاية المسؤولين إذا كانت لديهم أي أسئلة حول 
 خيارات التطعيم.

 

الفادرين على التنقل ويمكنهم القدوم إلى مركز  1945و  1944ستبدأ مواعيد التطعيمات لألشخاص المولودين في عامي 
 .2021أبريل  19التطعيم في 

 

، أو عبر موقع االلكتروني  080011611701يمكن إجراء المواعيد عن طريق الهاتف على الرقم 
www.coronaimichtung.nrw/patienten . 

 

  

يرجى مالحظة ما يلي: يمكنك  الحصول على موعد التطعيم فقط عبر رقم الهاتف أو الموقع اإللكتروني أعاله.  حيث ال  
يُسمح لمركز االتصال لمدينة دويسبورغ أو إدارة الصحة أو المكاتب والمؤسسات البلدية األخرى أن تقوم بتحديد 

 مواعيد التطعيم.

 

 



ما الذي يمكن أن يفعله األشخاص الذين لديهم حق بالتلقيح ولكنهم لم 
 يتلقوا بريدا بعد؟

 
 يمكن لهؤالء األشخاص التسجيل بسهولة في اتحاد شمال الراين ألطباء التأمين الصحي القانوني على الرقم 

 " بدون رسالة بريدية .  0800 -11611701"  

 

 كيف يتم اتخاذ القرارات الفردية في إطار مرسوم التطعيم؟

 
لألشخاص الذين يخافون ، بسبب أمراض سابقة ، ولديهم مخاطر عالية جًدا أو عالية إلصابة خطيرة أو مميتة نتيجة يمكن 

سيرتهم المرضية بعد اإلصابة بفيروس كورونا ، التقدم بطلب للحصول على قرار فردي على أساس كل حالة على حدة 
باء المعالجين ، والتي تشير بشكل ال لبس فيه إلى وجود خطر منذ نهاية فبراير. لهذا يجب تقديم شهادات طبية من األط

وصعوبات مرضية أو أمراض مميتة بعد اإلصابة بفيروس كورونا. مع ذلك يرجى مالحظة ،  أنه ال يمكن تقديم التطعيم 
مل رة الععلى الفور ، ولكن فقط إذا تمت الموافقة عليه من المجموعة ذات الصلة التي تم تصنيفك إليها من قبل وزا

 وستفاليا. -والصحة والشؤون االجتماعية في والية شمال الراين 

  

للحصول على  Corona-Hotlineإذا كنت تنوي تقديم طلب للحصول على قرار فردي ، فيرجى االتصال بالخط الساخن 
 ) أو عن طريق البريد اإللكتروني0203/940049مزيد من المعلومات أوالً عبر الهاتف (

 )cc-corona@stadt-duisburg.de.( 

 

هل يجب أن أتلقى التطعيم أم أن هناك أشخاص يجب أن يتلقو  
 )؟التطعيم (لدواعي العمل

 

 ال يوجد تطعيم إجباري عام. 

 

 ؟19-هل يوجد تطعيم خاص باألطفال لفيروس كوفيد  

 

 . سنة 16ال يُنصح حالًيا بالتطعيم لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  

 

 

 التطعيمقبل  

 

  

 أين يتم التطعيم في دويسبورغ؟ 

 

 .am Marientorفي مسرح  Corona Center Duisburgيقع مركز التطعيم  

 

 باإلضافة إلى ذلك ، تشارك فرق التطعيم المتنقلة في تطعيم السكان المسنين ومرافق الرعاية. 

 

 .يتم تطعيم العاملين في المستشفيات المصرح لها في منشآتهم الصحية 

 



ال يمكن تطعيم أولئك الذين ال يستطيعون مغادرة شقتهم إال في وقت الحق.  اللقاح المتوفر حاليًا غير مناسب للتطعيم في  
المنزل.  بمجرد توفر المزيد من اللقاحات التي يمكن نقلها ، سيتم أيًضا زيارة هذه المجموعات من األشخاص وتلقيحهم 

 في منازلهم .

 

 لتطعيم؟هل يوجد فحص قبل ا 

 

 ال ينبغي تطعيم األشخاص المصابين بأمراض حادة. 

 

 يتم قياس درجة الحرارة قبل التطعيم.  إذا كان هناك أي مالحظة  ، سيحدد الطبيب ما إذا كان بإمكانك تلقي التطعيم. 

 

 هل يسمح لي وضعي الصحي بالتطعيم؟ 

 

مركز التطعيم و بالتشاور المباشر مع المريض.  ستتم  يتم اتخاذ قرار التطعيم النهائي من قبل الطبيب المسؤول في 
مناقشة جميع األمراض الموجودة مسبًقا.  إذا كان هناك أي شك ، فهناك أيًضا توضيح في ما إذا كان الشخص المراد 

 تطعيمه قد أصيب سابقا بالفعل.

 

 أنا اآلن مريض ، فهل ال يزال بإمكاني تلقي التطعيم؟ 

 

 تطعيم آخر ، يجب أن يكون المرء بصحة جيدة قبل التطعيم.كما هو الحال مع أي  

 

 يجب على األشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة أو يعانون من مرض مزمن استشارة طبيب األسرة مسبًقا. 

 

 أنا أعاني حاليا من كورونا ، فهل يسمح لي مع ذلك بالتطعيم؟ 

 

 .COVID-19بالتطعيم لألشخاص الذين يعانون حالًيا من عدوى وفًقا لالبحاث السريرية الحالية ، ال يوصى  

 

.  هل ما زلت بحاجة إلى التطعيم Covid-19لقد أصبت سابقا بـ  
 أم أنه لم يعد ضروريًا؟

 

 .COVID-19ال يوجد تطعيم موصى به حالًيا للمرضى الذين أصيبوا سابقا بـ  

 

 لتواصل معه ؟عني ويمكن امن هو الشخص المسؤول  

 

ي المرتبة األولى : يحدد طبيب األسرة  حاجة األفراد للتطعيم  من المجموعات الحساسة والضعيفة بشكل خاص و ف 
 بشكل فردي .

 

 يجب أيًضا تقديم االستشارة المسبقة من قبل طبيب األسرة.  إلنه يعرف مرضاه وتاريخهم الطبي بشكل أفضل. 

 

 التصال األولى ألصحاب المهن المرتبطة بنظام العمل.طبيب العائلة أو طبيب الشركة هو أيًضا نقطة ا 

 

 كيف أحصل على موعد؟ 

 



عاًما ويريدون التطعيم في أحد مراكز  80األشخاص الذين لهم الحق باللقاح حالًيا األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  
على موقع الويب  ، أو) 0800( 11611701 يناير على الرقم 25التطعيم ، يمكنهم تحديد موعد اعتبارا من 

www.116117.de. 

 يتم تحديد موعد التطعيم الثاني بشكل مباشر وملزم. 

 

 

 إجراء التطعيم 

 
 

 كيف تتم  عملية التطعيم  في مركز كورونا دويسبورغ؟ 

 

 يوجد تحكم بالدخول أمام المبنى حيث يتم التحقق هنا من أهلية و أحقية التطعيم . 

 

لتفصيل.  يوجد أيًضا موظفون ذوو عالمات مميزة  مناسبة في الساحة األمامية كأشخاص تم وضع الفتات على المبنى با 
 اتصال لإلجابة على األسئلة وتوجيه طرق المشي الصحيحة.

 

بعد التسجيل (يرجى التأكد من االلتزام بالمواعيد) ، سيتم فحص إذن الوصول والبيانات الشخصية في مكتب التسجيل  
لتلقائي للحمى ، يتم التسجيل واالستعالم عن البيانات ذات الصلة طبًيا.  ويلي ذلك حديث عن التطعيم األول.  بعد القياس ا

وإرشادات التطعيم الفردية إذا لزم األمر.  إذا لم تكن هناك موانع (موانع ، أي إذا لم يكن هناك شيء يعارض أو يمنع  
 التطعيم) ، يتم توثيق ذلك فيما بعد.

 

دقيقة. في القاعة تحت إشراف الطاقم الطبي المدرب باالمكان.  إذا كنت تريد  30ترة مراقبة لمدة  يوصى بعد ذلك بف 
 دقيقة ، فيجب عليك تأكيد ذلك بتوقيعك. 30مغادرة مركز التطعيم قبل انقضاء 

 

كز الملقح مر إذا لم تكن هناك عالمات لرد فعل غير منتظم محتمل للتلقيح وبالتالي ال حاجة للعالج ، يغادر الشخص 
 التطعيم.

 

 هل أحتاج إلى إحالة من طبيبي العام؟ 

 

هذه األسئلة ال يمكن اإلجابة عليها بشكل قاطع في الوقت الحالي.  في الوقت الحالي ، يجب على المستحقين للتطعيم  
 إحضار دليل أو ما يثبت على موعد التطعيم باإلضافة إلى بطاقة الهوية أو جواز السفر.

 

 لى مساعدة.  هل يمكن لشخص آخر أن يرافقني لهذا؟أحتاج إ 

 

من الممكن أن يرافق شخص آخر األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية الذين يحق لهم تلقي التطعيمات.  مركز التطعيم  
 خالي من العوائق وهناك أيًضا موظفون  متاحون لتقديم المزيد من الدعم.والمساعدة

 

 كيف يتم إعطاء اللقاح؟ 

 

أسابيع. يتم االتفاق على  9-6حقن اللقاح في عضلة العضد مثل أي لقاح آخر. يتم إعطاء جرعة ثانية بعد حوالي يتم  
 موعد التطعيم الثاني عند تحديد الموعد األول.

 

 

 كم عدد التطعيمات الضرورية؟ 



 

 لتطعيم األول.أسابيع من ا 9-6يتطلب اللقاح المتاح حالًيا  تطعيمين تتم إعادة التطعيم بعد حوالي  

 

 كيف يتم التطعيم والمواعيد من قبل األطباء المقيمين؟

 
األطباء المقيمون (أطباء األسرة) يرتبطون بالتطعيمات. يتم تحديد مواعيد التطعيم فقط من خالل طبيب األسرة . إذا كانت 

 لديك أي أسئلة فيرجى االتصال بطبيب األسرة.

 

 إمكانية الوصولحاالت خاصة: كبار السن / المرضى /  

 
 

أنا طريح الفراش وال أستطيع مغادرة المنزل.  كيف يمكنني أخذ  
 اللقاح؟

 
 إذا لم تتمكن من مغادرة شقتك الخاصة ، يمكنك االتصال على عنوان البريد اإللكتروني 

 cc-corona@ stadtduisburg.de  التطعيم لتقديم طلب موعد التطعيم. ثم يتم إجراء   0209940049أو اتصل على
 بواسطة فريق متنقل. هنا أيًضا يتم أخذ العمر ودرجة الحاجة إلى الرعاية في االعتبار.

 

 كيف يتم تنظيم التطعيم في المالجئ؟ 

 

يقوم فريق التطعيم المتنقل بزيارة المقيمين بالمالجئ في مرافقهم.  تتبع عملية التطعيم واالستشارة المسبقة بنفس   
ركز التطعيم.  يوجد عدد كاٍف من األخصائيين والموظفين الطبيين في الموقع حتى يتمكنوا من تنفيذ المعايير المتبعة في م

 نصائح التطعيم.

 

 هل مركز التطعيم متاح؟ 

 

الوصول لمركز التطعيم خالي من العوائق وغرف خالية متاحة .  إذا كان الدعم الخاص  والمساعدة شيئا ا  ضرورًيا ،  
 فالمساعدة موجودة.

 

  

 حالي؟ Covid-19هل أحتاج إلى اختبار 

 
االختبار قبل التطعيم ليس ضرورًيا.  ومع ذلك ، ال يجب أن تحصل على التطعيم إذا كان لديك أي عالمات لمرض  

COVID.إذا كنت في شك ، ناقش هذا األمر مع طبيب األسرة مسبًقا  . 

 

 بعد التطعيم 

 

 ماذا علي ان افعل؟لقد تلقيت التطعيم وأشعر اآلن بالمرض.   

 

 هو نقطة االتصال األولى لك. -كالعادة  - إذا شعرت بالسوء بعد التطعيم وعدت بالفعل إلى المنزل ، فإن طبيب األسرة 



 

 بالطبع ، يجب االتصال بطبيب الطوارئ في حاالت الطوارئ. 

 

 

لقد تم تطعيمي ، هل ال يزال يتعين علي ارتداء قناع وااللتزام بـ  
hVOCoronaSc؟ 

 

نعم ، حتى بعد التطعيم ، ال يزال االهتمام المتبادل لجميع السكان ضرورًيا.  ال يزال يوصى بشدة بااللتزام بقواعد  
AHA + L + A  حافظ على المسافة ، واحترم قواعد النظافة ، وارتداء قناع يومي  ، والتهوية بانتظام  ، واستخدام)

 ).Coronaتطبيق تحذير 

 
 
 

 مواد اللقاحمعلومات حول 

 
 ما هي اللقاحات التي يتم تطعيمها حاليًا؟

 
 )Comirnaty(اسم مادة اللقاح :  Biontecحالًيا سيتم التلقيح الشخص باستخدام لقاح من 

 )COVID-19 Vaccine Moderna; kurz: Moderna(اسم مادة اللقاح :  Moderna أو                                 

 )COVID 19 Vaccine AstraZeneca( اسم مادة اللقاح :  Astra Zenecaأو                                  

 
يتم تطعيمه حالًيا في العيادات فقط. في مراكز التطعيم  تُستخدم اللقاحات بشكل أساسي من شركتي  Modernaلقاح 

AstraZeneca  وBiontec. 

 
 

 كيف تختلف اللقاحات؟

 
. هنا يوجد  mRNAهي لقاحات جديدة من سلسلة  Biontecو  Modernaللقاحات في طريقة عملها. لقاحات تختلف ا

بناء الجهاز المناعي حيث يتم إدخال أجزاء من المادة الوراثية الفيروسية في الجسم ويتفاعل الجسم مع ذلك بتكوين 
 استجابة مناعية. هذا ال يغير التركيب الجيني الخاص بك.

 
هو ما يسمى بلقاح الناقل. هنا يتم فيه إدخال الفيروسات غير الضارة لإلنسان إلى جسم اإلنسان  AstraZenecaلقاح 

 حيث يمكن بعد ذلك تكوين الحماية المناعية. هذا إجراء مجرب ومختبر تم استخدامه للعديد من اللقاحات األخرى.

 
ضى ، وهو اختالف تخزين اللقاحات وإعدادها. هذه هي هناك اختالف مهم آخر ، وهو ذو أهمية ثانوية بالنسبة للمر

 العوامل التي يجب أن تؤخذ في االعتبار في لوجستيات التلقيح.

 
 

و  mRNA )BioNtecهل توجد فروق بين مواد اللقاح 
Moderna؟( 



 
 وفًقا للحالة العلمية الحالية ، ال توجد فروق في الفعالية بين اللقاحات المذكورة أعاله.

 
 

 بشكل جيد؟ AstraZeneca لماذا يعمل لقاح

 
أو يخفف من أعراض  19-فعال للغاية. في معظم الحاالت ، يمنع مرض كوفيد  AstraZenecaمن  COVID-19لقاح 

 المرض.

 

 ما هي اآلثار الجانبية المحتملة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا؟

 
اد األوعية الدموية في الدماغ) لدى النساء الصغيرات تمت مناقشة الزيادة الطفيفة في حدوث تجلط الوريد الجيبي (انسد

. نتيجة لذلك ، تمت الموافقة على هذا اللقاح للفئة العمرية التي تزيد عن AstraZenecaفي السن بعد التطعيم باستخدام 
 عاًما. 60

 

 اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا هي:

 

كانت تفاعالت اللقاح األكثر شيوًعا التي تم اإلبالغ عنها  ، COVID-19 AstraZenecaفي التجارب السريرية مع لقاح 
) ، وألم موقع الحقن ، ٪ 60عاًما ومافوق) هي شعور بالضغط موضع الحقن (>  18في األشخاص الذين تم تلقيحهم (من 

) ، ٪30) ، الشعور بالحمى والقشعريرة (> ٪40) ، آالم العضالت والشعور بالغثيان (> ٪ 50والصداع والتعب (> 
درجة مئوية ، وتورم  38) كانت هناك حمى> ٪ 10و  ٪ 1). في كثير من األحيان (بين ٪20آالم المفاصل والغثيان (> 

) تم اإلبالغ عن تورم أو حكة أو طفح ٪ 1و  ٪ 0.1واحمرار في موقع الحقن ، والغثيان والقيء. من حين آلخر (بين 
 جلدي في العقدة الليمفاوية.

 

الت عادةً بعد وقت قصير من التطعيم وال ترتبط بأمراض أكثر خطورة أو طويلة األمد. عادة ما تعكس تحدث هذه التفاع
 طبيعة التفاعالت هذه االستجابة المناعية الطبيعية للجسم للتطعيم.

 

أسبوًعا بين التطعيم األول  12بفترة تطعيم مدتها  STIKOلماذا توصي 
 ؟AstraZenecaوالثاني عند استخدام لقاح 

 
إنه لقاح قائم على النواقل وللحصول على الوقاية المثلى عبر التطعيم ، من الضروري إعطاء جرعتين من اللقاح. نصت 

 أسبوًعا بين جرعة اللقاح األولى والثانية. 12إلى  4الموافقة على فترة من 

 

ستخدام المعتمدة. فيما يتعلق باالالتفويض القانوني لتطوير وتقديم توصيات من أجل أفضل استخدام للقاحات  STIKOلدى 
بفحص البيانات بشكل مكثف من خالل دراسات  STIKO، قامت شركة  COVID-19 AstraZenecaاألمثل للقاح 

 الموافقة.

 

أظهرت الدراسات أن الفترة الفاصلة بين جرعتين من اللقاح تؤثر على فعالية التطعيم وأن الفاصل الزمني األطول 
 ابي على رفع مستوى الحماية التي يقدمها التطعيم.للجرعة له تأثير إيج

 

) ، بينما كانت الفعالية في KI 29,2-65,3 %95( ٪50.4أسابيع ،  8-4كانت فعالية التطعيم المزدوج ، الذي حدث بعد 
 أسبوًعا. 12) مع فترة تطعيم> 88,7-46,7( ٪75.4) و KI 53.0-83.4 ٪95( ٪72.1أسبوًعا  12-8فترة 


