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 دعوة لتلقي لقاح فیروس كورونا  الموضوع: 
  

 السید الفاضل (السیدة الفاضلة) 
 تحیة طیبة وبعد، 

 

سنوات تلقي لقاح ضد فیروس كورونا.   5في ھولندا یُعرض على جمیع األفراد من سن 
ویوضح ھذا الخطاب كیفیة تحدید موعد لتلقي اللقاح. ولك الحریة في أن تقرر تلقي اللقاح أو 

 مجانًا.؛ علًما بأن اللقاح عدم تلقیھ
 

ھل سبق أن حددت موعًدا لتلقي لقاح فیروس كورونا؟ إذا كان األمر كذلك، یمكنك تجاھل  
ھذا الخطاب. ھل سبق وتلقیت لقاًحا بالخارج؟ إذا كان األمر كذلك، یُرجى زیارة الموقع 

 vaccination-of-government.nl/proof  اإللكتروني:

 

 ) مع ھیئة الصحة العامة20:00الساعة  - 8:00(من الساعة تحدید موعد عبر الھاتف 
  GGD البلدیة
). ویمكنك أن تجده على جواز  BSNابحث عن رقم خدمة المواطن الخاص بك ( -

 سفرك أو بطاقة ھویتك أو بطاقة التأمین الصحي الخاصة بك.
 (مجانًا). 08007070اتصل برقم  -
 الصحیة. أجب عن األسئلة الخاصة بحالتك  -
ق للموافقة على   - تاریخ وموعد. وسوف نرسل لك رسالة برید إلكتروني لتأكید  نّسِ

 الموعد. ویمكنك أن تدّون التفاصیل. 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/proof-of-vaccination/vaccinated-outside-the-netherlands?utm_campaign=coronavirus-covid-19&utm_source=government.nl/proof-of-vaccination&utm_medium=redirect
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/proof-of-vaccination/vaccinated-outside-the-netherlands?utm_campaign=coronavirus-covid-19&utm_source=government.nl/proof-of-vaccination&utm_medium=redirect
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate/proof-of-vaccination/vaccinated-outside-the-netherlands?utm_campaign=coronavirus-covid-19&utm_source=government.nl/proof-of-vaccination&utm_medium=redirect


 

   

 
 

 دون موعد  تلقي اللقاح
یمكنك أیًضا الحصول على اللقاح في الكثیر من المواقع دون موعد. وبالنسبة للمواقع، یُرجى 

 prikkenzonderafspraak.nlزیارة الموقع اإللكتروني للحكومة المركزیة: 
  

 أسئلة عن حالتك الصحیة 
المنزل وأخذھا معك یُرفق بھذا الخطاب قائمة باألسئلة. ویُرجى استكمال قائمة األسئلة ھذه في 

 إلى الموعد المحدد لك. 
 

 أین ستحصل على لقاح فیروس كورونا؟
نخبرك بالمكان س و). GGDسوف تحصل على لقاح فیروس كورونا في ھیئة الصحة البلدیة (

 الذي یجب التوجھ إلیھ عند تحدید الموعد. 
 

 كم عدد اللقاحات؟
رعة األولى من اللقاح، سوف  سوف تحصل على جرعتین للقاح. وعندما تحدد موعًدا للج

یُحدد لك موعًدا لتلقي الجرعة الثانیة. وإذا كنت مصابًا بالفعل بفیروس كورونا، سوف تحتاج 
بعد تلقي حقنتین وفقط إلى جرعة لقاح واحدة. ونرجو منك أن تذكر ھذا عند تحدید موعدك. 

نشیطیة (وھذا ممكن من من السلسلة األساسیة، یمكنك أن تحدد موعًدا فیما بعد لتلقي جرعة ت
 سنة فما بعدھا).  12سن 

 
 ما یجب مراعاتھ عند حضور الموعد 

 ارتداء الكمامة. •
 ارتداء مالبس تیسر علیك كشف الجزء العلوي من الذراع.   •
 أخذ القائمة الكاملة لألسئلة معك. •
رخصة قیادتك  أو إحضار دلیل إثبات ھویتك معك، على سبیل المثال، جواز سفرك،  •

 سنة فما فوقھا). 14أو بطاقة ھویتك (من سن 

 إحضار ھذه الدعوة معك.  •
 

 موافقة الوالدین/ مقدم الرعایة/ الممثل القانوني 
د عاًما؟ إذا كان األمر كذلك، سوف تحتاج إلى أن تصطحب معك أح 16ألم تصل بعد سن 



 

   

 
الممثل القانوني. أو علیك التأكد من أنك ناقشت األمر معھم   الوالدین/ مقدمي الرعایة أو

 ، یمكنك أن تأتي وحدك أو أكبرعاًما  16بطریقة سلیمة. وإذا كنت في سن 
 إذن لتلقي جرعة اللقاح. الحصول على ولست بحاجة إلى 

 
 ھل ترغب في المزید من المعلومات؟

یشتمل ھذا الخطاب على المزید من المعلومات عن جرعات اللقاح واآلثار الجانبیة الممكنة. 
أو   www.coronavaccinatie.nlویمكنك زیارة الموقع اإللكتروني الرسمي: 

 . 08001351االتصال بالرقم المجاني 
 08007707707یمكنك أیًضا االتصال باختصاصي رعایة صحیة: 

 
 ،، والتقدیر،خالص الشكر 

  
  
  

 
 جیھ. إیھ. فان فالییت، طبیب 

 ) RIVMمدیر برنامج لقاح فیروس كورونا بالمعھد الوطني للصحة العامة والبیئة ( 
  


