Arabisch
اخواننا األعزاء،

نحن بحاجة إليك ونطلب دعمك.
أصيب عدد كبير جدًا من األشخاص بفيروس كورونا في منطقة الونبورغ.
أنت أيضا يمكن أن تساعد في وقف فيروس كورونا! كيف؟
 .1اتبع القواعد لحماية نفسك وعائلتك وأصدقائك :حافظ على المسافة ،واغسل يديك ،وارتدِ غطاء للفم واألنف ،وقم
بالتهوية
 .2قلل من اتصاالتك بأشخاص آخرين
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.استخدم تطبيق التحذير من كورونا .المعلومات
www.integrationsbeauftragte.de/corona-warn-appهل كان
لديك اتصال شخصي مع شخص مصاب؟ هل كانت نتيجة االختبار لديك إيجابية؟ اتصل بقسم الصحة حتى لو لم
تشعر بالمرض .ابق في المنزل وتواصل باستخدام نموذج االتصال! توجد كتيبات معلومات عن الحجر الصحي

بلغات مختلفة هنا www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
تحتاج إلى ملء نموذج االتصال والبقاء في الحجر الصحي .هذا محدد .يعتبر عدم االلتزام بها جريمة إدارية واحدة
على األقل.سيتوجب عليك أن تدفع غرامة .سيتصل بك قسم الصحة أما ألنك مصاب؟ أو هل يجب أن تكون في
الحجر الصحي؟ انت ال تتحدث االلمانية؟ ال تخف  ،رد على الهاتف على أي حال  ،وقل لغتك األم  ،وقل "من
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فضلك تحدث ببطء"
.كيف تصل إلى قسم الصحة في راتزبورغ :عبر الهاتف عبر الخط الساخن من االثنين إلى الخميس من الساعة
 8صبا ًحا حتى الساعة  4مسا ًِء وفي أيام الجمعة من الساعة  8صباحً ا حتى الساعة  12ظهرًا على الرقم -04541

 888380عبر البريد اإللكتروني على Gesundheitsdienste@kreis-rz.de.

اكتب

اسمك ورقم هاتفك ولغتك األم إذا كنت ال تتحدث األلمانية جيدًا .سيتم االتصال بك أيضًا في عطلة نهاية األسبوع .
أنت ال تتحدث األلمانية (جيد)؟ هذه ليست مشكلة .على الهاتف ،اطلب التحدث ببطء .هل تشعر بالمرض بنفسك؟
يرجى عدم الذهاب إلى العمل أو ممارسة الرياضة أو دورة اللغة األلمانية ،والبقاء في المنزل وتحديد موعد مع
الطبيب .حتى لو كان أطفالك مرضى :ال يُسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة أو الرعاية النهارية .عندما تكون

مري ًضا .ال تدعو احدا لزيارتك حتى تتحسن صحتك مرة أخرى .يمكنك العثور على المساعدة هنا لألسئلة العامة :
مسؤول االتصال
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AWO 0151-61647453
Diakonie(Gleis21 Ratzeburg) 04541-857228
DRK 04151-8879688رقم هاتف اإلقامة Geesthacht
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 .8ال تصدق كل ما تقرأه عن الوباء على اإلنترنت .اإلنترنت مليء باإلشاعات واألخبار الكاذبة .يمكن العثور على

المعلومات الحالية والرسمية بلغات مختلفة على :
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www.integrationsbeauftragte.de/corona-virusو
ضا
www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virusيمكنك أي ً
المساعدة في مكافحة فيروس كورونا في دائرتنا والتأكد من استمرار الحياة الطبيعية مرة أخرى
. .9الرجاء مساعدتنا في التعامل مع هذا الوباء معًا !شكرا جزيال لتعاونك .مسؤول المنطقة الخاصة بك .دكتور
كريستوف ماجر
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فيما يلي قائمة بأهم األسئلة حول التطعيم

؟ـ هل يجب أن أتلقى التطعيم ضد كوفيد  19أي هل هناك تطعيم إجباري للحماية من كورونا
ال ،ال يوجد التزام بالتطعيم ضد كورونا

؟ـ هل يجب علي دفع ثمن التطعيم ضد كورونا
ال.

ـ هل يجب أن أتجنب االتصال بأشخاص آخرين لفترة بعد التطعيم ،على سبيل المثال الرضع  /األطفال الصغار،
؟األشخاص المعرضين للخطر أو األشخاص اآلخرين الذين لم يتم تطعيمهم بعد
ال .ومع ذلك ،يجب على األشخاص الذين تم تطعيمهم االستمرار في االلتزام بلوائح النظافة الحالية

ـ هل يمكن ألي شخص أن يحصل على التطعيم ،بما في ذلك النساء الحوامل أو األشخاص المصابون بأمراض
؟معينة في السابق
نظرً ا لعدم وجود خبرة كافية حتى اآلن ،ال يوصى حاليًا بالتطعيم أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية إال بعد تقييم
المخاطر والفوائد الفردية .يرجى توضيح إمكانية التطعيم في الحاالت الفردية شخصيًا مع طبيب األسرة

؟ـ لماذا يجب أن أتلقى التطعيم
التطعيمات هي أفضل وسيلة لحماية نفسك واآلخرين من األمراض المعدية مثل كورونا .كما أنها تساعد في منع
انتشار األمراض المعدية

؟ـ هل يتوجب علي تأجيل موعد التطعيم في حالة المرض
نعم ،المصاب بااللتهابات الحادة ال يجوز تطعيمه .إذا كانت لديك أي أسئلة حول وضعك الفردي ،فيرجى
.االتصال بطبيب األسرة
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؟ـ هل يمكن أعطاء أو التنازل عن الموعد إلى شخص من األقارب
ال .الدعوات شخصية ويتم إرسالها حسب أولويات متطلبات قانون التطعيم ضد فيروس كورونا

ـ ماذا يحدث إذا كنت عال ًقا في ازدحام مروري في طريقي إلى الموعد أو إذا وصلت متأخرً ا (قليالً) ألسباب
؟أخرى
في هذه الحالة ،يرجى الحضور إلى مركز التطعيم على أي حال والتسجيل فيه

؟ 19ـ ما مدى أمان اللقاح الجديد ضد كوفيد
مثل أي لقاح آخر ،تم اختبار اللقاح الجديد ،الذي من المفترض أن يقي من اإلصابة بفيروس كورونا بشكل عالي.
ً
حديثا
تخضع عملية الموافقة على اي لقاح لضوابط صارمة للسياسة العلمية والصحية ،أي أن هذا اللقاح المطور
ٍيلبي أيضً ا متطلبات الجودة الوطنية والدولية العالية وال يتم طرحه في السوق إال بعد اختبار كاف
www.sh-impfen.de



https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentr
en_node.html



https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19Vektorimpfstoff-Tab.html



https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationenzum-coronavirus#tar-2



