الوقائ ضد كورونا CORONA- IMPFUNG
التطعيم
ي
تلق التطعيمات ضد كورونا وأنواع اللقاحات
معلومات بشأن ي
ى
أكي عدد من الناس ،لنتمكن جميعا
الوقائ ضد كورونا هو
إن التطعيم
ام .األمر المهم هو أن يتلق التطعيم ر
مجائ ر
ي
ي
وغي إلز ي
من التغلب عىل الوباء.
ى
الوقائ ضد
تلق التطعيم
يمكن لجميع األشخاص يف والية راين الند باالتينات،الذين تبلغ
ي
اعمارهم  12عاما فما فوق ،ي
ى
مابي  17-12عاما.
كورونا .يجب ان يرافق أحد أولياء األمور ،الشباب أو الشابات الذين تياوح أعمارهم ر
كبي يف ميسه بارك ،العنوان هو :مركز كورونا للتطعيم
يوجد يف مدينة ترير مركز تطعيمات ر
Corona-Impfzentrum Rheinland-Pfalz – Trier, Messepark Trier, In den Moselauen 1, 54294 Trier.
ه
االثني إىل الجمعة بواسطة حافالت المدينة من
يمكن الوصول إىل مركز التطعيم من
ر
ر
الخطي  1و  ، 3محطة اليول ي
.Messepark
يف عطلة نهاية األسبوع يمكنك أن تأخذ خط الحافالت  83من محطة القطار الرئيسية إىل محطة St. Matthias
حواىل  11دقيقة فوق جرس كونراد أديناور ،اىل مركز التطعيمKonrad-Adenauer- .
المش ،يف
من هناك يمكنك
ي
ي
.Brücke

يمكن يف مركز ترير للتطعيمات ،تطعيم جميع األشخاص الذين يعيشون يف مدينة ترير أو يف منطقة ترير-زاربورغ  .ويمكن
ى
لتلق التطعيمات
هناك الحصول عىل التطعيمات األولية واللقاحات الثانية و جرعة التطعيم التنشيطية .التسجيل ي
الثائ .يمكن
التنشيطية ممكنة لجميع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  18عاما وما فوق بعد ستة أشهر من التطعيم
ي
البالغي الذين تم تطعيمهم بلقاح جونسون و جونسون من شكة جانسن® الحصول عىل جرعة اللقاح التنشيطية
لجميع
ر
بعد أربعة أسابيع فقط من تطعيمهم .
ى
التاىل:
تلق لتطعيم يف مركز التطعيم ،يتم التسجيل عىل النحو ي
من الضوري تحديد موعد ل ي
ى
وئ www.impftermin.rlp.de
• ر
عي الموقع اإللكي ي
عي خط االتصال الساخن المباش Hotline 0800/5758100
• هاتفيا ر
اإلثني اىل الجمعة من الساعة  8صباحا اىل  6مساء ،السبت واألحد من الساعة  9صباحا اىل  4مساء)
(
ر

ديسمي ،يمكنك الحصول عىل التطعيم كل يوم أربعاء دون موعد يف مركز التطعيم.
اعتبارا من  1كانون األول /
ر
ه من الساعة  8:30صباحا اىل  3بعد الظهر .
ستكون أوقات عمل المركز ي
تنبيه مهم  :يف هذه األيام ،من المتوقع أن تكون أوقات االنتظار طويلة جدا جدا  ،سوف يضطر أولئك الذين ينتظرون إىل
اليد والمطر أيضا.
الوقوف يف الخارج يف ر
التاىل قائمة باألطباء بوالية
مع ذلك ،يمكنك أيضا أن تسأل طبيبك عما إذا كان بإمكانه تطعيمك .ستجد يف العنوان
ي
راينالند باالتينات الذين يقومون بتطعيم ليس فقط مرضاهم  ،ولكن أيضا أشخاص آخرين.
https://www.kvp.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Patienten/rCoronavirus/KVRLP_Impfpraxen_fuer_Fr
emdpatientInnen.pdf.
و هناك أيضا يف والية راينالند  -باالتينات ،حمالت تطعيم خاصة منتظمة بواسطة حافلة التطعيم يف الوالية .وسيتم
ى
وئ:
اإلعالن عن المواعيد يف غضون مهلة ر
قصية نسبيا .توجد المواعيد عىل الموقع اإللكي ي
https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/. auf
ى
وئwww.trier.de/impfen :
توجد مواعيد حمالت التطعيمات الخاصة أيضا عىل الموقع اإللكي ي
لمزيد من المعلومات عن أنواع التطعيمات ومواد اللقاحات باللغة العربية:
• معلومات عن التطعيم :فيديوهات توضيحية قصية عن التطعيم الوقائ ضد كورونا مع ى
اليجمة باللغة العربية
ر
ي
(من إصدار الحكومة اإلتحادية):
https://www.bundesregierung.de/bregde/mediathek?page=0&query=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85
• أسئلة وإجابات عن التطعيم الوقا يئ ضد وباء كوفيد 19-مع فيديوهات توضيحية
(من إصدار وكالة :)handbookgermany und Medienpartner
https://www.stern.de/gesundheit/impfen-gegen-corona/faq-arabisch-30537362.html
ه حقيقة المزاعم حول التطعيم؟
• التطعيم
ي
الوقائ ضد كورونا :ما ي
)من إصدار وكالة :(handbookgermany und Medienpartner
https://www.stern.de/gesundheit/impfen-gegen-corona/impfmythen-arabisch30537434.html
• نرسة معلومات عن لقاحات –  ، mRNAمن إنتاج شكة
(Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Moderna® von Moderna):
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID19/Aufklaerungsbogen-Arabisch.pdf?__blob=publicationFile
• نرسة معلومات عن لقاحات –  ، Vektorimpfstoffeمن إنتاج شكة
(Vaxzevria® von AstraZeneca und Janssen® von Johnson & Johnson):
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19Vektorimpfstoff/Aufklaerungsbogen-Arabisch.pdf?__blob=publicationFile
• معلومات عامة عن حالة – وباء كورونا يف مدينة ترير:
https://www.trier.de/File/corona-info-trier-arabisch.pdf
لثائ /
نوفمي Stadtverwaltung Trier, November 2021
ر
أمانة مدينة ترير ،ترسين ا ي

