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ابق محم ًيا!
ِ
بقرارك الخاص بالحصول عىل التلقيح الوقائي من
فيروس كورونا ،فإنك تقدم مساهمة مهمة في
حماية صحتك وحماية من حولك.
احصل عىل اللقاح عىل النحو الموصى به لكي تبقى
محم ًيا.
●تقل الحماية التي يوفرها اللقاح بمرور الوقت -
ً
حدة لدى كبار السن أو األشخاص الذين
ويكون ذلك أكثر
يعانون من أمراض سابقة.
●يوصى بتلقيح جميع األشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح
الحمض النووي الريبوزي المرسال بجرعة لقاح
إضافية.
●تزداد أمراض كوفيد 19-خاصة في موسم الشتاء .يزداد خطر
اإلصابة بالمتحورات الفيروسية الجديدة.
●ويوفر التلقيح الوقائي من فيروس كورونا حماية فعالة.
تحدث إىل اآلخرين عن تجربتك ورافقهم إىل موعد تلقي
●
اللقاح!

من المهم أن تعرف:
تُظهر البيانات من البلدان األخرى أن العدوى●،
وإصابة من تلقوا اللقاح بالعدوى ،واإلقامة
الالحقة في المستشفى للحصول عىل الرعاية،
بشكل ملحوظ بتلقي الجرعة
جميعها انخفضت
ٍ
الثالثة الموصى بها من اللقاح●.
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

تلق اللقاح مجد ًدا!
ِ

●سيتلقى األشخاص الذين حصلوا عىل لقاح كوفيد 19-من
جونسون (" )"Johnson & Johnsonلمرة واحدة جرعة
لقاح إضافية اعتبا ًرا من مضي  4أسابيع بعد تلقي جرعة
اللقاح األوىل.
●لجميع األشخاص بد ًءا من عمر  18عامً ا ،يُمكن تلقي
جرعة لقاح ثالثة بعد مضي فترة تبدأ من  4شهور وينبغي
أن يتم ذلك بعد  6أشهر من تلقي جرعة اللقاح الثانية.
وهذه الجرعة مهمة بشكل خاص لكبار السن ولألشخاص
المصابين بأمراض سابقة أو من لديهم خطر متزايد
لإلصابة بالعدوى.

●فيما يتعلق باللقاحات الناقلة (لقاح  Vaxzevriaالذي
طرحته شركة  AstraZenecaولقاح  Janssenلمواجهة
كوفيد )19-يوصى بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بعد
 4أشهر من تلقي الجرعة الثانية ،وذلك متاح ً
أيضا
باستخدام لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال.
●يوصى ً
أيضا بتلقي جرعات لقاح إضافية ألولئك الذين
تعافوا .من فضلك تحدث إىل طبيبك أو طبيبتك!

من المهم أن تعرف:
يتم موائمة توصيات تلقي اللقاح باستمرار مع
تطور المعارف العلمية ومن الممكن أن تتغير.
تعرف عىل التوصيات الحالية●
وحالة التلقيح من طبيبك وطبيبتك!●

اتبع التوصيات!
يوصي مجلس التطعيم الوطني ( )NIGبأن يتلقى
جميع األشخاص ممن تلقوا اللقاح ،والذين تزيد
أعمارهم عن  18عامً ا جرعة تلقيح إضافية بلقاح
حمض نووي ريبوزي مرسال .ويمكن منح التطعيم
بد ًءا من مضي  4أشهر وينبغي أن يتم بعد مضي
 6أشهر.
●بالنسبة لجرعة اللقاح الثالثة ،فيفضل أن تكون بنفس
نوع اللقاح المستخدم في أول جرعتي تلقيح :لقاح
 Comirnatyالذي طرحته شركة  BioNTech/Pfizerأو
لقاح  Spikevaxالذي طرحته شركة ( Modernaلقاح
عاما).
 Modernaيكون حصريًا بدءًا من ً 30
●ينبغي عىل األشخاص الذين تم تلقيحهم باستخدام
اللقاحات الناقلة الحصول عىل جرعة اللقاح الثالثة
باستخدام لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال
ينطبق ذلك ً
أيضا عىل اللقاحات المتقاطعة (التلقيح
باستخدام لقاحات مختلفة).
●تنطبق مجموعة مختلفة من التوصيات عىل األشخاص
الذين تلقوا اللقاح والمتعافين من المرض .من فضلك
تحدث إىل طبيبك أو طبيبتك!●

من المهم أن تعرف:
يمكن حماية العديد من األشخاص بصورة
أفضل ،لتقليل خطر اإلصابة بالمراحل المرضية
الخطيرة جراء اإلصابة بفيروس كوفيد .19-يمكن
كذلك التلقيح دون ترخيص (التطعيم خارج
إطار الموافقة) .والشرط األساسي لذلك ،هو
استيضاح األمر جيدًا وتوثيقه من قبل طبيبك أو
طبيبتك.

ً
المضللة!
ال تدع
مجال لألخبار ُ
ربما سمعت الكثير من الشائعات حول التلقيح
الوقائي من فيروس كورونا .ال تجعل القلق يتسرب
إليك .احصل عىل المزيد من المعلومات واشرح
األمر لآلخرين!
●التلقيح الوقائي من فيروس كورونا يحقق النتيجة
المرجوة .حيث يتم تقليل خطر اإلصابة بالمراحل المرضية
الخطيرة أو الوفاة بشكل كبير .إذا تعرضت ،في حاالت
استثنائية ،لفيروس كوفيد 19-عىل الرغم من حصولك عىل
ً
اللقاح ،فعادة ما تكون األعراض المرضية أخف
حدة.
●يمكن لفيروس كورونا أن يسبب أمراض خطيرة ،ومن
ثم فإن تلقي اللقاح يحميك .لقد ثبت أن الكثير من
األشخاص غير الحاصلين عىل اللقاح يحتاجون إىل تلقي
العالج في المستشفى عند إصابتهم بعدوى كوفيد19-
بصورة أكثر من أولئك الذين توجب عالجهم بسبب
مضاعفات اللقاح.
●عند تلقي التلقيح الوقائي من فيروس كورونا ،فأنت
تحمي نفسك ومن حولك.

من المهم أن تعرف:
يتأثر الكثير من األشخاص بالتبعات طويلة
المدى لفيروس كوفيد .91-التلقيح يحمي من
فيروس كوفيد 19-والتبعات المحتملة طويلة
األمد●.
كلما قل عدد األشخاص الذين يصابون بفيروس
كوفيد ،19-كلما قل العبء عىل نظامنا الصحي.
كل تلقيح يعود بفائدة!

احصل عىل اللقاح اآلن!

احصل عىل المعلومات التفصيلية حول
اللقاح لدى طبيبك أو طبيبتك أو في
الصيدلية .التسجيل عبر الرابط:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

ستجد المزيد من المعلومات عىل
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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