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#LEVimpft
وافق على التطعیم ضد فیروس كورونا! 

احم نفسك واآلخرین. 
ساعد على الحد من المرض الفیروسي شدید العدوى كوفید ۱۹.

•السالمة عند التطعیم لھا أولویة قصوى
تفي جمیع التطعیمات بمتطلبات الجودة العالیة جًدا     o

    والواردة في إجراءات القبول األوروبیة.

جمیع التطعیمات ُمختبرة من حیث التوافق والسالمة   o
    والفعالیة.

تخضع التطعیمات لرقابة علمیة دائمة ومستقلة.  o
جمیع اآلثار الجانبیة الُمبلّغ عنھا یتم حصرھا     o
        مركزًیا. المعلومات بشأن التطعیمات واآلثار    

www.leverkusen.de الجانبیة متاحة على الموقع        

•اآلثار الجانبیة وتفاعالت التطعیم
بشكل عام تحدث تفاعالت خفیفة بعد التطعیم. من بینھا   o

    ألم في موضع الحقن، وإحمرار أو تورمات، وكذلك  
    إرھاق وألم عضلي.

•التطعیم ضد فیروس كورونا
لجمیع األشخاص طوعي وأیًضا مجاني o

موعد تحدید خالل من متاح فقط o
مرحلتین – ال تتوفر الحمایة الكاملة إال عند   یتم على o

    أخذ الجرعة الثانیة

لیفركوزن في التطعیم سیتم أوالً تقدیمھ في مركز o

أرید أن أحصل على التطعیم!
لقد حددت الحكومة االتحادیة تسلسالً لعملیة التطعیم. 

مدى توافر التطعیم تتحدد الخطوات التالیة. أحدث المعلومات حول ھذا 
www.leverkusen.de الشأن متاحة على الموقع

•المجموعة ۱ – مخاطر عالیة جًدا (من ضمنھا)*
األشخاص أكثر من ۸۰ عاًما، األطقم الطبیة بوحدات العنایة    

الُمركزة وغرف الطوارئ وخدمات اإلنقاذ  

• المجموعة ۲ – مخاطر عالیة (من ضمنھا)*
األشخاص ما بین ۷۰-۸۰ عاًما، المصابون بالتثلث الصبغي    

۲۱، والخرف، ومرضى الزرع، واألشخاص الذین على اتصال  
بالمحتاجین للرعایة  

•المجموعة ۳ – مخاطر زائدة (من ضمنھا)*
األشخاص ما بین ٦۰-۷۰ عاًما، والذین لھم تاریخ مرضي،    

ورجال الشرطة وقوات اإلطفاء، والموظفون في دور الرعایة    
النھاریة لألطفال وفي المدارس وفي متاجر البیع بالتجزئة  

* ُیعتبر الترتیب المذكور ترتیًبا تمھیدًیا.  

بدًءا من أواخر صیف ۲۰۲۱ على األرجح من المفترض أن     
یحصل جمیع المواطنین والمواطنات على موعد للتطعیم ضد  
فیروس كورونا، وذلك وفًقا لتصریحات الحكومة االتحادیة.  

تحدید موعد
www.116117.de  

أو ھاتف   
(0800) 116 117 01

      (مجاني).

التسجیل بمركز التطعیم
بطاقة الھویة، وتأكید الموعد

وكذلك وثائق التطعیم   
(إن وجدت).   

التطعیم
  حقنة في أعلى الذراع. 

تدوین البیانات والتطعیم.  

االطالع الدائم على المعلومات بشكل جید:
سیتم نشر الوضع الحالي للتطعیم والمعلومات الخاصة باحتواء 

جائحة كورونا بشكل فوري على موقع الصفحة الرئیسیة للمدینة 
:Facebook وصفحة المدینة على

www.leverkusen.de
www.facebook.com/leverkusen.stadt

روابط ُمھمة:

www.116117.de
www.zusammengegencorona.de

نشرة معلومات التطعیم (متعددة اللغات):

www.integration-in-leverkusen.de

تظل اإلجراءات التالیة ساریة: الحفاظ على وجود مسافة نحو 
اآلخرین، ونظافة الیدین، وارتداء الكمامة!

ھل لدیك أیة أسئلة بشأن التطعیم؟ بإمكان عیادة طبیب أسرتك 
تزویدك بالمعلومات!
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