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 أين يمكنني العثور على مزيد من 
المعلومات حول التطعيم؟

https://www.integrationsbeauftragte.de/ 
ib-de/staatsministerin/corona

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona
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ماهو لقاح الكورونا؟
تساعد اللقاحات في تقليل عدد المصابين بفيروس 

كورونا وعلى تقليل عدد األشخاص الذين يتوجب عليهم 
دخول إلى المستشفى للمعالجة. من خالل إعطاء اللقاح ، 
يطور الجسم حماية ضد الفيروس ويمكنه بذلك محاربة 

فيروسات الكورونا في حالة اإلصابة به.

ما مدى سالمة التطعيم؟
سالمة الشخص الذي يحصل على اللقاح مهمة جداً. هذا 
هو سبب وجود قواعد واختبارات صارمة قبل الموافقة 

على إعطاء تصريح رسمي للقاح. لذلك فإن جميع 
لقاحات الكورونا المعتمدة رسميٍا آمنة.

أسئلة وأجوبة

لمن يحق الحصول على اللقاح؟
يمكن تطعيم أي شخص يبلغ من العمر 16 عاًما أو 

أكثر. يمكن أيًضا تطعيم األطفال والمراهقين من سن 
12 عاًما بموافقة والديهم.

لماذا يتوجب علي 
أن أحصل على 

اللقاح؟
التطعيم يقي من 

اإلصابة بفيروس 
كورونا. إذا أصبت 
بالعدوى، فإن مسار 

المرض اليكون 
خطيراً والدخول إلى 
المستشفى  للمعالجة 

أقل إحتماالً

وبذلك تحمي نفسك 
واآلخرين بالتطعيم!

هل يؤدي لقاح الكورونا لإلصابة بالعقم؟
في االختبارات التي أجريت، لم يكن هناك أي دليل 
على أن التطعيم ضد كورونا له تأثير على خصوبة 

اإلناث أو الذكور.

هل يتوجب علي أن أحصل على اللقاح؟
التطعيم طوعي. ال أحد مجبر على أخذ تطعيم. 

لكل فرد حرية تقرير فيما إذا كان يريد الحصول 
على التطعيم.

هل يكلف التطعيم؟
ال، فالتطعيم مجاني للجميع. التأمين الصحي ليس 

شرطا مسبقا لذلك.

أين يمكنني الحصول على اللقاح؟
عند طبيب األسرة أو عند طبيب األطفال.

ماذا يتوجب علي إحضاره معي عند 
الحصول على اللقاح؟

عليك إحضار بطاقة هوية بها صورة )بطاقة هوية 
 ، eAT جواز سفر ،  كرت اإلقامة اإللكتروني ،

تصريح إقامة ، Duldung أو ما شابه(. إذا كانت 
لديك شهادة تطعيم أو بطاقة تأمين صحي ، فيجب 

عليك إحضارها معك.

الغير ملقح

يصاب/يمرض من 1000 
شخص 20 من غير الملقحين 
بفيروس الكورونا كوفيد – 19

الملقح

يصاب/يمرض من 
1000 شخصين فقط 
من الملقحين بفيروس 
الكورونا كوفيد – 19


