كيف تتحدث مع زمءك وأتك عن

لقاحات كوفيد19-

ل يمكننا جميعاً المساهمة 

تحص مجتمعاتنا ضد كوفيد.19-


كث¢ة عن لقاحات كوفيد .19-لضمان حصول ا شــخاص
قد يمكن أن تأتيك أســئلة 

ي¯ نعرض لكم أفضل نصائحنا فيما
 حياتــك عــ¯ معلومات موثوقة ،فيما 
يمكنك قوله.

تساعد اللقاحات ع إنقاذ 
ارواح وحماية مجتمعاتنا

تساعد لقاحات كوفيد 19-ع¯ حماية ا رواح .تعمل اللقاحات ³
أك ¢من مجرد
حماية ا شخاص الذين تم تطعيمهم ،نها تحمي أيضاً جميع من حولهم.
كلما زاد عدد ا شخاص الذين تم تطعيمهم وتحصينهم ضد كوفيد  19-
المح¯ ،كلما إزدادت صعوبة إنتشار مرض كوفيد.19-
المجتمع


لقاحات كوفيد 19-هي لقاحات آمنة
خلصت وكا ت الصحة العامة   كافة أنحاء العالم ،مثل وزارة الصحة الكندية،
والطÄ
الدو Âبأن لقاحات كوفيد 19-المعتمدة هي

وكذلك المجتمع العلمي  Ã
لقاحات آمنة ،ويتضمن ذلك بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات.

إذا كانت لديك أسئلة ،وكنت حامل أو
تخطط Æللحمل قريباً أو كنت مرضعة،
³
تحد Èمع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

قيا – Êوإن الفضل   ذلك يرجع إ Âتعبئة
رغم أنه تم تطوير التلقيحات   زمن

الموارد ع¯ الصعيد العالمي وا بحاث السابقة المتعلقة بفايروس كورونا – فإنها

سجل 
ان للحصول ع لقاحك أو
ّ

بادر بمراجعة عيادة التلقيح  منطقتك
سجل
الخطوة ّ :1
سجل Ãع ¢ا Õ Îن¢نت ) (getvaccinated.gov.bc.caأو Ãع ¢الهاتف
) (1-833-838-2323أو شخصياً   جميع مكاتب خدمة بريتش كولومبيا
) .(Service BCإحتفظ برقم التأكيد نك ستحتاج إليه حقاً.
الخطوة  :2إحجز موعد
سيتم ا  Îتصال بك لحجز موعد   الوقت الذي تكون فيه مؤه ً Ïلذلك.
الخطوة  :3إحصل ع¯ اللقاح
قص ¢ا  كمام
عليك الوصول قبل الموعد المحدد لك ببضعة دقائق؛ إرتد قميصاً 
وكمامة   .العيادة سوف تكمل عملية تسجيل الوصول ،تحصل ع¯ جرعة اللقاح
الخاصة بك وتنتظر   منطقة المراقبة لمدة  15دقيقة .ستحصل ع¯ إشعار عندما
تصبح مؤه ً Ïلحجز موعد لجرعتك الثانية.
نرحب بالمراجعات دون موعد
فضل ،يمكنك أيضاً المجيء دون موعد إ Âعيادة اللقاح للحصول ع¯
إن كنت تُ ّ
جرعتك ا و Âأو الثانية من اللقاح .بادر بزيارة  fraserhealth.ca/vaxللحصول
ع¯ قائمة بأماكن العيادات.

مرت بنفس خطوات ا  Îعتماد وقدمت نفس البيانات إ Âالجهات الرقابية مثلها مثل تبقى السمة من كوفيد 19-من أولوياتنا
اللقاحات السابقة.

المÏي Æمن الناس حول العالم بأمان .اللقاحات ³


أك ¢أماناً من
تحصÆ
تم بالفعل
ا  Îصابة بعدوى كوفيد.19-

كيفية الحصول ع التطعيم؟
اللقاحات متوفرة لجميع سكان بريتش كولومبيا والذين تبلغ أعمارهم  12عاماً أو
³
أك .¢تعليمات ومعلومات ا هلية متوفرة  .fraserhealth.ca/vaccine :

حقوق الطبع محفوظة 2021
آخر تحديث 20 :أغسطس/آب 2021
المصادر :مركز مكافحة ا مراض   بريتش كولومبيا
) ،(BCCDCتطعيم بريتش كولومبيا )،(ImmunizeBC
صحة كندا ،المركز الكندي لمكافحة ا مراض )(CDC
ومنظمة الصحة العالمية ).(WHO
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تداب ¢السÏمة
إستمر  إتباع أوامر الصحة العامة وا  Îرشادات ا  Îقليمية وممارسة 

الخاصة بكوفيد 19-مثل غسل يديك ،عمل فحص والبقاء   
الم¢ل عندما تكون

مريضاً .بادر بإرتداء الكمامة  ا ماكن العامة المغلقة  
لح Æحصولك ع¯

التطعيم الكامل.

إبق ع إطع
َ

إحصل ع¯ الحقائق عن خطة التطعيم ضد كوفيد   19-بريتش كولومبيا وسÏمة
اللقاحات من المصادر الموثوقة مثل دائرة صحة فريزر ،مقاطعة بريتش كولومبيا
ومركز مكافحة ا مراض   بريتش كولومبيا ).(BCCDC

fraserheath.ca/vaccine

