


 

[Arabic] 

 دائرة صحة فريرز معا  

 

 19-حجز موعدك للحصول على التطعيم ضد كوفيد 

 أن يكون لديك ما يلي: قبل اإلتصال بخط الهاتف، يرجى 

 قلم وورقة  •

 رقم بطاقة الصحة الشخصية   •

 اإلسم الكامل  •

 تاريخ الوالدة •

 الرمز البريدي  •

رقم هاتف يمكنك إستالم رسائل نصية عليه أو عنوان بريد إلكتروني تستخدمه أنت أو أسرتك بإنتظام، في حال أردنا إرسال معلومات  

 مة إليك.   مه

 سوف لن يسألك مندوبونا في مركز اإلتصاالت عن بياناتك المالية، وبضمنها بيانات بطاقة اإلئتمان.  

إذا كانت لديك أسئلة طبية عن اللقاح، يرجى التحدث مع طبيب عائلتك أو الممرضة الممارسة أو إتصل بفريق الرعاية اإلفتراضية في  

مساءا ، على مدار سبعة أيام في األسبوع، أو إتصل على   10صباحا  إلى   10من  0999-314-800-1دائرة صحة فريزر على الهاتف 

 األوقات.  خارج هذه   811رقم الهاتف 

  أو بادر بزيارة:COVID19 (1-888-268-4319 )-888-1، رجاءا  إتصل على 19-إذا كانت لديك أسئلة عامة عن كوفيد

www.bccdc.ca/covid19 

 

 ما تحتاج إلى تحضيره لموعدك: 

  19- بادر بمطالعة الملف الصحي للتطعيم ضد كوفيد •

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile124.pdf 

 إجلب معك بطاقة خدمات بريتش كولومبيا/ رقم الصحة الشخصية وبطاقة هوية تحمل صورة، إذا كانت لديك هذه البطاقات.  •

 كمامة، يمكننا إعطاؤك واحدة منها.  قم بإرتداء الكمامة. إذا لم تكن لديك   •

)مثل: سعال،    19-دقيقة. يرجى عدم الحضور إذا لم تكن على ما يرام، أو تشعر بأعراض كوفيد 25إلى   20سيستغرق موعدك حوالي  

 ضيق التنفس، حمى، قشعريرة، صداع( أو إذا ُطلب منك أن تلتزم بالعزل الذاتي.  

 

 ! في مجتمعنا المحلي  19-شكراً على أداء دورك للمشاركة في التحصين ضد كوفيد 

تعمل التطعيمات أكثر من مجرد حماية  . وتنقذ األرواحالتي إعتمدتها وزارة الصحة الكندية هي لقاحات آمنة وفعالة   19- لقاحات كوفيد

في    19-األشخاص الذين يحصلون عليها، ألنها تحمي أيضا  كل من حولهم. كلما زاد عدد األشخاص المحصنين والمحميين من كوفيد

 .   19- المجتمع، كلما كان من الصعب أن ينتشر كوفيد

ية للجميع، بغض النظر إذا كانوا قد حصلوا على التطعيم. رجاءا   ( سار PHOتبقى أوامر وتوجيهات مسؤولة الصحة في المقاطعة ) تنبيه: 

، مثل، تجنب التجمعات، إرتداء الكمامة في األماكن العامة المغلقة، غسل يديك  19-إستمر في ممارسة سلوكيات السالمة الخاصة بكوفيد

 السعال والعطس في مرفقك والحفاظ على مسافة مترين من اآلخرين.    بإنتظام، 

 . 19- ( هو أفضل مصدر للحصول على معلومات عن لقاحات كوفيدBCCDCمكافحة األمراض في بريتش كولومبيا ) مركز

 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile124.pdf


 

[Arabic] 

 دائرة صحة فريرز معا  

 متى وكيف يمكن للفئات األخرى التسجيل للحصول على التطعيم؟ 

اإللكتروني لمقاطعة  سيتم نشر تفاصيل إجراءات التسجيل للفئات األخرى في األسابيع القادمة. لمزيد من التفاصيل، بادر بزيارة الموقع 

 بريتش كولومبيا.  

 لماذا يجب علّي الحصول على التطعيم؟

أن نصل إلى مرحلة المناعة الجماعية )أو مناعة المجتمع( عندما يتم تحصين الغالبية العظمى من سكان بريتش كولومبيا ضد   نايمكن 

رواح من خالل حماية أسرتك والمجتمع بأسره من هذا  ، فإنك تساعد على إنقاذ األ19- عندما تختار التطعيم ضد كوفيد. 19-كوفيد

 الفيروس.  

نزل  نحتاج جميعا  إلى حماية بعضنا البعض من خالل إتخاذ التدابير التي نعرفها لمنع إنتشار هذا الفيروس، مثل غسل أيدينا، والبقاء في الم

 المغلقة.  العامة عندما نكون مرضى، والحفاظ على تباعد مكاني من االشخاص الذين ال نعرفهم، وإرتداء الكمامة في األماكن 

 للجميع في بريتش كولومبيا.   مجانا   19- يدلقاح كوف قدمسي 

 . gov.bc.ca/covidvaccine or bccdc.ca/covid19للحصول على معلومات عامة عن التطعيم، بادر بزيارة: 
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