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VXXX.XXXX.XXXX.XXXX: للتلقیح الشخصي رمزك : 
 

<DD/MM/YYY>  قبل  موعدك  حدد  
www.laatjevaccineren.be 

,<Voornaam> <Naam> حضرة 
 

 . احتفظ بھذه الرسالة جیدا.19كوفید لقاح ضد فیروس كورونا ھذا استدعاء للحصول على 
 

 لتلقیح؟ھل یتوجب علیك الحصل على ا
التلقیح لیس إجباریا. یوصى بھا من أجل صحتك وصحة األشخاص من حولك. عندما نقوم بتلقیح األغلبیة القصوى من المواطنین ھناك 

 . بالمجانفقط سنتمكن من السیطرة على المرض. یكون التلقیح 
 

 لماذا ھو مھم أن تقوم بالتلقیح؟ 
 . یقوم اللقاح بتنشیط جھاز المناعة في جسمك. 19- بكوفیدیساھم اللقاح في وقایتك من اإلصابة  •
 كل لقاح یعمل ویتم التحكم فیھ بصرامة من أجل السالمة والموثوقیة والجودة.  •
تعاني غالبا من أعراض صعبة. لذلك فإن اللقاح مھم للغایة  19- ھل تعاني من مرض مزمن؟ إذا كنت مصابا بفیروس كوفید •

  حات أیضا على األشخاص المصابین بأمراض مزمنة.بالنسبة لك. تم اختبار اللقا
% من المواطنین في بلجیكا فسینتشر الفیروس بسرعة. بھذه الطریقة سیكون الجمیع محمي وھذا ما  70إذا تم تلقیح أكثر من  •

 یسمى بالمناعة الجماعیة.
 

 أین تقوم بالتلقیح؟ 
 یمكنك الحصول على اللقاح في مركز التلقیح 

<naam vaccinatiecentum> 
<centr straatnaam> < centr nummer> 
<centr postcode> <centr gemeente>. 

 
 متى تقوم بالتلقیح؟ 

 تحصل على جرعتین:
 

 تحصل على الجرعة األولى في: 
•  >dagnaam, dd-maand-yyyy<,  ،   :الساعة >uu.mm < 
                         في مركز التلقیح : •

>naam vaccinatiecentum< 
>centr straatnaam  > <centr nummer <  
>centr postcode > <centr gemeente < 

 تحصل على الجرعة الثانیة في نفس المركز: 
•  >dagnaam, dd-maand-yyyy<,  ،   :الساعة >uu.mm < 

 
 مذكرتك.قم بتدوین ھذین الموعدین في 

 

Vlaamse overheid 
Agentschap Zorg en Gezondheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL 
 

Voornaam Naam 
Straat nummer bus 
postnummer GEMEENTE 
 

http://www.laatjevaccineren.be/


 

 مالذي یتوجب علیك القیام بھ؟ 
 

 بأنك ستأتي  DD/MM/JJJJقم بتأكید موعدك قبل  •
 . تقوم بطلب التسجیل باستخدام رمز التلقیح www.laatjevaccineren.be/covid-19تدخل الموقع  •

>vaccinatiecode<  .وقم باألكید 
 أو اعتمد على احد من العائلة او األصدقاء لمساعدتك.  •
 . >telnummer< أو اتصل بالرقم  •

 
 أال تستطیع في ھذه األوقات؟ قم بحجز موعد جدید.  •
 . تقوم بطلب التسجیل باستخدام رمز التلقیح  http://www.laatjevaccineren.be/covid-19تدخل الموقع  •

>vaccinatiecode<  وتختار موعدین . 
 لتحدید موعدین للحصول على اللقاح.  >telnummer< أو اتصل بالرقم  •

 
 ما الذي یتوجب علیك القیام بھ یوم التلقیح؟ 

 تحضر معك:  •
 ھذه الرسالة  •
 بطاقة ھویتك  •
 التذكرة اإللكترونیة الموجودة في الواجھة الخلفیة من ورقة العنوان.  •

 ارتد الكمامة: كمامة طبیة أو من القماش، ال تستعمل الباندانا أو الوشاح.  •
 . مالبس مریحة. لذلك ارتد أعلى ذراعكتحصل على اللقاح في  •
 إال إذا كنت تحتاج إلى المساعدة. بمفردكتعال  •
)، قم مباشرة بإلغاء الموعد و حجز موعد آخر  38إذا ظھرت لدیك أعراض العدوى (مثل ارتفاع درجة الحرارة لما فوق  •

 بعد شفائك. 
 

 األسرة وإذا اقتضى األمر قم بتأجیل التلقیح.  ھل تنطبق إحدى ھذه الحاالت علیك؟ استشر طبیب
عند آخر مرة حصلت فیھا على لقاح أو كنت بحاجة إلى رعایة  ردة فعل تحسسیة فوریة أو خطیرةسبق وأن عانیت من  •

 طبیة مستعجلة بعد تناول الدواء. 
بإلغاء الموعد و حجز موعد آخر بعد  )، قم مباشرة 38ظھرت لدیك أعراض العدوى (مثل ارتفاع درجة الحرارة لما فوق   •

 شفائك.
 . یمكنك حینھا تحدید موعد.یوم التي تلي الفحص 14ولم تمرض خالل  ، إیجابیةوكانت نتیجتھ   بفحص كوروناقمت  •
بعدما تتعافى لتحدید موعد واتصل بطبیب  یوم  14ومرضت فعال: تنتظر  ، إیجابیةوكانت نتیجتھ   بفحص كوروناقمت  •

 األسرة. 
. إذا كانت لدیك استفسارات بھذا الشأن یستحسن أن تطریحھا على طبیب  حاماللحصول على التلقیح حتى ولو كنت بإمكانك ا •

 األسرة مسبقا. 
 

 ال تستطیع المجيء إلى مركز التلقیح ألسباب طبیة؟ ترید بدیال؟ 
 >. سنقوم معا بالبحث عن حل مناسب. telnummerتحدث مع طبیبك أو اتصل بمركز التلقیح < •
 >. de Vlaamse overheid > :telnummerاتصل برقم االستعالمات للحكومة الفیدرالیة  •

 
 ال ترید الحصول على التلقیح؟ 

أخبرنا بھذا األمر حتى نتمكن من إعطاء اللقاح إلى شخص آخر. لن تستلم رسالة وال رسالة نصیة وال إلكترونیة تتعلق بالجرعة الثانیة 
 من اللقاح.

 ,. تقوم بطلب التسجیل باستخدام رمز التلقیح www.laatjevaccineren.be/covid-19تدخل الموقع  •
>vaccinatiecode<  وتختار بإنك ال ترید أن نتصل بك في ھذا الشأن مرة أخرى . 

 أو اعتمد على احد من العائلة او األصدقاء لمساعدتك.  •
 >. telnummerاتصل بالرقم <أو  •

 
 ھل حصلت على اللقاح من قبل؟ 

أخبرنا بھذا األمر حتى نتمكن من إعطاء اللقاح إلى شخص آخر. لن تستلم رسالة وال رسالة نصیة وال إلكترونیة تتعلق بالجرعة الثانیة 
 من اللقاح.

http://www.laatjevaccineren.be/covid-19
http://www.laatjevaccineren.be/covid-19
http://www.laatjevaccineren.be/covid-19


 

 ,. تقوم بطلب التسجیل باستخدام رمز التلقیح ww.laatjevaccineren.be/covidw-19تدخل الموقع  •
>vaccinatiecode<   .وتختار بإنك حصلت على اللقاح 

 أو اعتمد على احد من العائلة او األصدقاء لمساعدتك.  •
 >. telnummerأو اتصل بالرقم < •

 
 اللقاح أم ال؟ ھل لدیك أسئلة شخصیة أو أنت متردد بشأن الحصول على 

 اتصل بطبیبك (من األفضل أن یكون طبیب األسرة الخاص بك الذي یحتفظ بملفك الطبي الشامل).  •
 استفسر واطلب المساعدة من الصیدلي الذي تذھب إلیھ دائما.  •
 . www.laatjevaccineren.beزر الموقع   •
  لالستعالمات للحكومة الفالمانكیة. 1700اتصل برقم  •

 
 عنا لتمر حملة التلقیح بسالسة. إنك بھذه الطریقة تحمي نفسك وأقربائك من الفیروس. نشكرك على تعاونك م

 
 مع أطیب التحیات، 

 

 
 

Dr. Dirk Dewolf 
عام-مدیر  

 

http://www.laatjevaccineren.be/covid-19

