تطعيم فيروس كورونا في مركز التطعيم
من تحديد الموعد إلى تلقي الجرعة الثانية من التطعيم
 .1تحديد الموعد
يقع مركز تطعيم دائرة الهن ديل ( )Lahn-Dillفي الهناو فالجيرمس ( .)Lahnau-Waldgirmesوال يمكن أخذ التطعيم هناك
إال بعد تحديد موعد .ويمكن تحديد المواعيد هاتفيًا على الرقم ( 0611 505 92 888والية هيسن) أو عبر اإلنترنت على
( .)www.impfterminservice.hessen.deوينطبق ما يلي على المقيمين بالسكن الجماعي :سنحدد لكم موعدًا وسيُبلغكم به
موظفو الخدمات االجتماعية ب دائرة الهجرة واالندماج .ويجب على جميع األشخاص اآلخرين تحديد مواعيدهم الخاصة.

 .2التسجيل في مركز التطعيم
يمكن الوصول إلى مركز التطعيم عن طريق الحافلة والقطار أو بالسيارة .عند الوصول ستكون نقطة البداية األولى لك عند شباك
التسجيل ،حيث سيتم أخذ بياناتك والتحقق مما إذا كنت مؤهالً لتلقي التطعيم .يُرجى أن تحضر معك إثبات هويتك (بطاقتك الشخصية)
وبطاقتك الصحية اإللكترونية وتأكيد موعدك ودفتر تطعيماتك (إن وجد) .يُرجى االلتزام بارتداء كمامة عادية أو كمامة .FFP2

 .3توضيح المعلومات
تُتاح لك في منطقة االنتظار الملحقة إمكانية معرفة معلومات أدق عن تطعيم فيروس كورونا .إذا لم تكن قد حصلت بعد على ورقة
المعلومات وإعالن الموافقة ،فستحصل عليهما عندما تحضر في موعدك .يُرجى قراءة جميع المعلومات بعناية وإكمال الحقول
المطلوبة .وحسب رغبتك ،لديك إمكانية تحديد موعد للتحدث إلى أحد األطباء.

 .4التطعيم
تُن َّفذ عملية التطعيم في مكان ُمظلل وعلى يد أطقم طبية ُمدربة .يُحقن التطعيم أعلى الذراع مثل تطعيم األنفلونزا .وتكون كمية قليلة
ُدون التطعيم في دفتر أو شهادة تطعيماتك التي تحتوي على جميع
منه كافية .بعد ذلك ،تتم تغطية موضع الحقن بالصق طبي .سي ّ
المعلومات الهامة.

 .5الفحص الالحق
سيُطلب منك بعد ذلك البقاء تحت مالحظة طبية لمدة  30دقيقة في منطقة انتظار منفصلة .وبذلك سيتم التأكد من عدم إصابتك سريعًا
برد فعل تحسسي أو أي أعراض ،وهو أمر غير محتمل .إذا مرت فترة االنتظار دون ظهور مضاعفات ،وهو ما يحدث عادةً ،يمكنك
العودة إلى المنزل.

 .6الجرعة الثانية من التطعيم
حتى يعمل تطعيم كورونا بكامل فعاليته ،يلزم أخذ جرعة ثانية منه .عند تحديد موعد ،ستحصل على موعدين للتطعيم بينهما عدة
أسابيع .يكون الموعد الثاني في مركز التطعيم أيضًا ،وتكون العملية مماثلة للعملية األولى .يُرجى إحضار ما يلي معك :بطاقة هويتك
وبطاقتك الصحية اإللكترونية ودفتر تطعيماتك وتأكيد موعدك وشهادة التطعيمات من الموعد األول.

