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  عزيزي 

 

يمكنك تحديد موعد الحصول على  .  جاهزة لك(  الجرعة التعزيزية) من اللقاح الُمضاد لفيروس كورونا  إضافيةتوجد جرعة 

إذا لم تكن قد  . هل حصلت بالفعل على الجرعة اإلضافية؟ إذًا، يمكنك التخلص من هذه الرسالة . هذه الجرعة اإلضافية

 . فيمكنك مواصلة القراءةحصلت عليها، 

 . وذلك مجانًا.  ما إذا كنت تريد الحصول على حقنة اللقاح اإلضافيةيمكنك أن تقرر بنفسك  

 
 لماذا يُوصى بالحصول على جرعة إضافية من اللقاح؟  

يتم حقنك لذلك، سوف . ولكن بعد مرور فترة من الوقت، تضعف هذه الحماية. يوفر لك اللقاح الحماية من فيروس كورونا

ي هذه الجرعة من اللقاح . وبذلك تظل تتمتع بحماية جيدة ضد فيروس كورونا. بجرعة إضافية من اللقاح جرعة "ونُسم ِّ

 ". تعزيزية

 
   حجز موعد

إذا لم تتمكن من القيام . حجز موعد عبر الموقع اإللكتروني هو أسرع طريقة لحجز موعد للحصول على الجرعة اإلضافية 

هل ترغب في الحجز عن طريق االتصال  .  لب المساعدة من العائلة أو األصدقاء أو الجيران أو المكتبة بذلك بنفسك، فاط

 (. لمدة طويلة أحيانًا) الهاتفي؟ إذًا، ضع في اعتبارك أنه سيكون هناك وقت االنتظار 

 

 ساعة يوميًا( 24عبر الكمبيوتر )على مدار الـ   .1

 قم بزيارة الموقع اإللكتروني:   -

afspraak.nl-www.coronavaccinatie 

قم بتسجيل الدخول باستخدام كود تعريف هوية للدخول إلى  -

 ( الخاص بك. DigiDالمواقع الحكومية على اإلنترنت ) 

 أجب عن األسئلة المتعلقة بصحتك.  -

 لمكان والتاريخ والوقت. اختر ا -

 سوف تصلك رسالة عبر البريد اإللكتروني بالموعد.  -

 مساًء(  8:00صباًحا حتى الساعة    8:00عبر الهاتف )من الساعة  .2

( الخاص بك. هذا الرقم  BSNابحث عن رقم خدمة المواطن ) -

مذكور في جواز سفرك وفي بطاقة تعريف الهوية وفي رخصة  

 القيادة الخاصة بك. 

 )مجانًا(.   7070 0800يًا على الرقم  اتصل هاتف -

 أجب عن األسئلة المتعلقة بصحتك.  -

 اتفق على التاريخ والوقت.  -

سوف تتلقى بريدًا إلكترونيًا بالموعد المحدد، أو يمكنك تدوين   -

 الموعد كتابةً إذا لم يكن لديك جهاز كمبيوتر 

 

 

 متي يمكنك الحصول على الجرعة اإلضافية؟ 

 . أشهر من آخر حقنة أخذتها من اللقاح الُمضاد لفيروس كورونا  3يمكنك الحصول على الجرعة اإلضافية بعد 
هل ثبتت إصابتك بفيروس كورونا بعد آخر جرعة لقاح حصلت عليها؟ إذًا، يجب عليك االنتظار   :يُرجى مالحظة ما يلي

 . ك قبل ذلكال يمكن حجز موعد ل.  أشهر بعد إصابتك بفيروس كورونا  3لمدة 

 
 أسئلة عن صحتك

 . عند حجز موعد الحصول على الجرعة اإلضافية، سوف نطرح عليك أسئلة حول صحتك

 . تم تضمين استبيان أيًضا مع هذه الرسالة

 . قم بملء هذا االستبيان في المنزل وخذه معك إلى موعد الحصول على الجرعة اإلضافية : مهم
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http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/


 

 

 

 
 ما هو اللقاح الذي يتم إعطاؤه؟

ال يمكنك اختيار نوع  (.  Moderna)أو لقاح موديرنا  (  BioNTech/Pfizer) فايزر /يتم حقنك بلقاح بيوأنتكسوف  

 . وال يهم نوع اللقاح الذي حصلت عليه من قبل . اللقاح

 
 أين تحصل على اللقاح؟

من اللقاح،   عند حجز موعد الحصول على الجرعة اإلضافية(. GGD) سوف تحصل على اللقاح لدى دائرة الصحة البلدية  

 . سوف يتم إبالغك بالمكان يمكنك الذهاب إليه للحصول على جرعة اللقاح 

 
 الحصول على اللقاح في المنزل

أنت غير قادر على الحضور بنفسك أو بمساعدة اآلخرين إلى  هل سبق أن تم إعطاؤك حقنة لقاح كورونا في المنزل؟ وهل 

في هذه الحالة، سوف تصلك رسالة إضافية بخصوص  الخاص بإعطاء اللقاحات؟(  GGD) موقع دائرة الصحة البلدية 

 . وال يتعين عليك القيام بأي شيء اآلن (. ربما تكون قد تلقيت هذه الرسالة بالفعل)حصولك على اللقاح في المنزل  

بنفسك؟ احجز موعدًا لدى فريق دائرة الصحة البلدية  (  GGD) يمكنك الحضور إلى موقع دائرة الصحة البلدية   هل

(GGD .) وبذلك سيحين دورك بشكل أسرع ! 

 
 السكان الذين يقيمون في مؤسسات 

صلك سوف ت. هل تعيش في مؤسسة؟ في هذه الحالة، سوف تحصل على جرعة اللقاح هناك في المكان الذي تسكن فيه

(  GGD) وإذا كنت ترغب في ذلك، فيمكنك أيًضا الذهاب إلى موقع دائرة الصحة البلدية  . رسالة منفصلة من المؤسسة 

 . تناقش بشأن هذا األمر مع مشرفك. للحصول على جرعة اللقاح

 
 مهم عند حضور موعد أخذ جرعة اللقاح 

 ارتدِّ قناع الفم واألنف.  •

 الجزء العلوي من ذراعك بشكل سريع. ارتدِّ مالبس يسهل معها كشف  •

 خذ هذه الرسالة معك + خذ معك أيًضا االستبيان بعد ملؤه.  •

 خذ معك وثيقة إثبات هوية )جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة تعريف الهوية(    •

 

 هل ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات؟

 الحصول على اللقاح واآلثار الجانبية. تحتوي هذه الرسالة على مزيد من المعلومات حول  

أو اتصل هاتفيًا على الرقم   www.coronavaccinatie.nl .  يمكنك قراءة مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني

 )مجانًا(.   0800-1351

 

 مع خالص التقدير والتحيات، 

  

  

  

 
   ir. J. Brug.األستاذ الدكتور 

 ( RIVMالمدير العام للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )
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