معلومات حول لقاح کورونا والتطعيم يف ربيغن
يمكنك هنا قراءة المزيد عن لقاح کورونا وكيف یمکنك تلقیح نفسك.
الحضور إیل مرکز التلقیح بدون موعد
لدى بلدية ربيغن مركز تلقیح ال یحتاج إیل موعد مسبق يف العنوان ( Øvre Dreggsallmenningen 6انظر الخريطة)
لجميع السکان الذین هم فوق ً 12
تلق لقاح کورونا يف مرکز التلقیح البلدي هذا دون حجز موعد
عاما .يمكنك
ي
بالتایل ي
مسبق.
ً
کتاب ومرافق معهم إیل
الحظ أنه يجب عىل األطفال الذين تياوح أعمارهم ربي  12و  15عاما إحضار نموذج موافقة ي
مرکز التلقیح لكال جرع يت اللقاح .راجع المزيد من المعلومات يف الفقرة "لقاح لألطفال والشباب الذين تياوح أعمارهم
ً
بي  12و ً 15
األخية من هذە الوثیقة.
عاما" .انظر أيضا نموذج الموافقة يف الصفحة
ر
ر
ساعات العمل يف مرکز التلقیح بدون موعد مسبق:
االثني 09.00 :إیل 15.30
•
ر
:
• الثالثاء  09.00إیل 15.30
• األربعاء 09.00 :إیل 15.30
• الخميس 10.00 :إیل 16.30
• الجمعة 09.00 :إیل 15.30

حجز الموعد
العامي والصيدليات حول تطعيم الجمهور بلقاح کورونا .تحقق من موقع االنينت
تتعاون بلدية ربيغن مع األطباء
ر
الخاص بعیادة طبيبك العام لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون لقاح کورونا ومعلومات عن کیفیة طلب المواعید .باإلضافة إیل
ذلك  ،تقدم الصيدليات ف جميع األحیاء لقاح کورونا للمواطني فوق سن ً 16
عاما .اطلع عىل المعلومات حول
ر
ي
االنجليیة والبولونیة والتیغرینیة
الت تقدم لقاح کورونا يف مقالة  PDFمنفصلة (.المقالة متوفرة باللغات
ر
الصيدليات ي
واألکرانیة واللیتوانیة والرومانیة والصومالیة).
لطلب موعد يف مرکز التطعيم التابعة للبلدية الکائن يف شارع ( Øvre Dreggsallmenningen 6خریطة) ،راجع
المعلومات الواردة تحت مجموعتك أدناە.
حول اللقاحات
ر
وف الصيدليات بلقاح  mRNAمن صنع شك يت فایزر
تقوم بلدية ربيغن بتلقیح السکان يف مراکز التلقیح التابعة للبلدية ي
النوعي من اللقاح ،يمكنك ً
 Pfizerو مودیرنا ً .Moderna
حاليا اختيار نوع اللقاح الذي تريد
نظرا للتوافر الجيد لكال
ر
ُ
استخدامه عند حضورك للتلقيح .الحظ أنه ينصح جميع السکان الذين تقل أعمارهم عن ً 30
عاما باختيار لقاح رشكة
.Pfizer
ً
وتي يف دائرة مكافحة العدوى
نقوم أيضا بالتطعيم بلقاح ) Nuvaxovid (Novavaxالقائم عىل الي ر
( )Smittevernkontoretف بلدية ربيغن .يجب أن يكون عمرك ً 18
عاما حت يتم تطعيمك بهذا اللقاح .اقرأ المزيد عن
ي
اإلنجليية) .إذا كنت تريد أن تلقح بلقاح  ، Nuvaxovidفاتصل
لقاح  Nuvaxovidعىل موقع ( .FHIالمعلومات باللغة
ر
وب:
بدائرة مكافحة العدوى عىل الهاتف  55 56 58 80أو عي الييد اإللكي ي
وب.
 .smittevernet@bergen.kommune.noنطلب منك عدم إرسال معلومات حساسة عن طريق الييد اإللكي ي

غي المرجح أن
لفيوس كورونا .من ر
ئيس من لقاح کورونا هو حماية حياة وصحة أولئك الذين يتعرضون ر
الهدف الر ي
خطي إذا کنت ملقحا.
تمرض بشکل
ر
كيفية الحصول عىل لقاح کورونا لمن يزيد عمره عن ً 16
عاما
يمكنك االتصال بهاتف کورونا عىل رقم الهاتف  55 56 77 00أو إرسال رسالة إلکيونیة إیل
 koronavaksine@bergen.kommune.noلحجز موعد .نطلب منك عدم إرسال معلومات حساسة عن طريق الييد
وب .يمكنك حجز موعد بغض النظر عما إذا كنت بحاجة إیل الجرعة  1أو  2أو  3أو إیل جرعة تنشيطية .يجب أن
اإللكي ي
الت عرضت عليها الجرعة المعنية ،من أجل
المجموعة
ضمن
تكون
وأن
الجرعات
بي
المطلوب
الزمت
بالفاصل
تق
ر
ي
ي
ي
الحصول عىل موعد للتلقیح.
اإلنجليية).
انظر المعلومات عن الفية الفاصلة ربي جرعات اللقاح عىل موقع ( .FHIالمقال باللغة
ر
الزمت ربي الجرعة األویل والثانية هو أربعة أسابيع يف مرکز التلقیح التابع للبلدية،
يف بلدية ربيغن ،الحد األدب للفاصل
ي
تلق لقاح  Pfizerأو .Spikevax
بغض النظر عما إذا کنت قد اخيت ي
واإلنجليية عىل الهاتف ومن خالل الرسائل النصیة .لدی المرکز
باللغتي اليويجية
أساس
يجيب مرکز التلقیح بشكل
ر
ر
ي
ً
موظفي يتحدثون لغات أخری من بینها اإلیطالیة والعربية والفارسیة .إذا كنت تريد التحدث إیل موظف يعرف لغة
أيضا
ر
اإلنجليیة ،فاتصل من فضلك بهاتف التلقیح عىل الرقم  ،408 177 41واسأل عما إذا کان
غي اليویجیة أو
ر
أخری ر
ُ
المعت يف
عندهم موظف یمکنە مساعدتك .قد يطلب منك معاودة االتصال يف وقت محدد عندما يكون الموظف
ي
العمل.
عرض بشأن التلقیح بجرعة تنشیطیة ثانية (جرعة  )4لمن هم فوق ً 65
عاما
توص السلطات الوطنية المواطنی الذين تزيد أعمارهم عن ً 65
عاما بأخذ جرعة تنشیطیة جديدة (جرعة  )4من لقاح
ي
کورونا.
(الجرعتي  3و  )4هو أربعة أشهر.
التنشیطیتي األویل والثانية
الجرعتي
الزمت ربي
الحد األدب للفاصل
ر
ر
ر
ي
بالنسبة لمن ولدوا يف عام  1957أو قبل ذلك ،تنطبق التوصية المتعلقة بالجرعة التنشیطیة بغض النظر عما إذا كنت
ً
ً
بفيوس كوفيد  .19-الحد األدب للفية من وقت الشفاء من مرض کورونا إیل موعد أخذ الجرعة التنشیطیة
مصابا
مؤخرا ر
فيوس كوفيد 19-
زمت أطول ربي تاری خ اإلصابة ب ر
الثانية من لقاح کورونا هو ثالثة أسابيع .ر
تشي  FHIإیل أن اتباع فاصل ي
ً
وجرعة اللقاح التنشیطیة سيوفر عادة حماية  /استجابة مناعية أفضل.
ً
لتلق جرعة تنشيطية ثانية
يف أبريل  /نيسان ،فتحت السلطات الباب أمام األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  80عاما ي
(جرعة  .)4إذا كنت قد قبلت هذا العرض بالفعل ،فلن تتلق جرعة تنشيطية جديدة اآلن.
تلق جرعة تنشیطیة ثانية ،يمكنك الحضور إیل مرکز التلقیح يف Øvre Dreggsallmenningen 6
إذا كنت ترغب يف
يً
دون حجز موعد مسبقا .اطلع عىل ساعات عمل مرکز التلقیح يف أعىل هذا المستند.
ً
وب إیل
يمكنك أيضا االتصال بهاتف كورونا  55 56 77 00أو إرسال بريد إلكي ي
 koronavaksine@bergen.kommune.noلحجز موعد عندما تكون قد استوفيت الحد األدب للفية الزمنیة الفاصلة
وب.
المحددة بأربعة أشهر .نطلب منك عدم إرسال معلومات حساسة عي اليید اإللکي ي
ً
تلق الجرعة التنشيطیة الجديدة (الجرعة  )4يف الصيدلية .لمعرفة أي صيدليات تقوم بالتطعيم ،اطلع عىل
يمكنك أيضا ي
مقال  PDFالمنفصل.
المسني حیث یسکنون.
لمقیمي يف دور رعاية
ستعرض جرعة لقاح عىل ا
ر
ر

مسجلي يف سجل السکان يف ربيغن
غي
وغيهم ال ر
الطالب ر
ر
تلق
يمكن ألي شخص يعيش أو يقيم يف بلدية ربيغن لفية معينة من الوقت بسبب الدراسة أو العمل أو ما شابه ذلك ي
الت سیتلقاها المرء .تذكر أنه يجب عليك استيفاء الفية الفاصلة ربي
لقاح کورونا هنا ،بغض النظر عن نوع الجرعة ي
ر
ون إیل
الجرعات .اتصل بهاتف کورونا عىل الرقم  55 56 77 00أو أرسل رسالة برید إلکت ي
 koronavaksine@bergen.kommune.noللحصول عىل موعد .نطلب منك عدم إرسال معلومات حساسة عن طريق
ً
الت
الييد اإللكي ي
وب  .يمكنك أيضا الحصول عىل لقاح کورونا يف الصيدلية .اطلع عىل المعلومات حول الصيدليات ي
.
اإلنجليية والبولندية والروسیة والتیغرینیة واألکرانیة
تقدم لقاح کورونا يف مقالة  PDFمنفصلة (المقال متوفر باللغات
ر
والرومانیة واللیتوانیة والصومالية).

لقاح لألشخاص الذين يعانون من ضعف شديد يف جهاز المناعة
يحتاج البالغون المصابون بنقص المناعة الشديد إیل ثالث جرعات من لقاح کورونا ليتم اعتبارهم أنهم قد حصلوا عىل
ُ
ً
ه جرعة إضافية من اللقاح تعىط
التطعیم
األساس .سوف تحصلون أيضا عىل جرعة تنشيطية .الجرعة الثالثة ي
ي
جرعتي .تعتي هذە
تأثي اللقاح بعد
لألشخاص الذين يعانون من ضعف شديد يف جهاز المناعة مع افياض ضعف ر
ر
ً
ً
زمت ال یقل عن  28يوما بعد الجرعة الثانية.
الجرعة الثالثة جزءا من سلسلة التطعيم األولية ويوص بإعطائها بفاصل ي
ً
يتم أيضا تقديم جرعة تنشيطية لهذە المجموعة (جرعة  .)4الفية الموص بها ربي جرعة اللقاح الثالثة والجرعة
الت تستتبع تقدیم الجرعة 3
ه ثالثة أشهر عىل األقل .اقرأ المزيد من المعلومات واطلع عىل األمراض ي
التنشيطیة ي
اإلنجليية)
وجرعة تنشيطية (جرعة  )4للسکان الذين يعانون من نقص المناعة الشديد( .المعلومات باللغة
ر
ر
جرعت اللقاح ،االتصال بهاتف کورونا
الزمت المطلوب بی
يمكن للمرص الذين لديهم الوثائق الالزمة ویفون بالفاصل
ي
ي
ر
ون إیل  koronavaksine@bergen.kommune.noلحجز موعد.
عىل الرقم  55 56 77 00أو إرسال رسالة برید إلکت ي
وب.
نرجو منك عدم إرسال معلومات حساسة عن طريق الييد اإللكي ي
لقاح لألطفال والشباب الذين رتياوح أعمارهم ربي  12و  15سنة
قررت السلطات الوطنية أن األطفال والشباب يف هذە الفئة العمرية ستتاح لهم الفرصة للتطعيم ضد كوفيد  ،19-ولكن
جرعتي من
تلق
ر
لم يتم تقديم أي تشجيع أو توصية بضورة تلقيح هذە الفئة .يمكن لألطفال يف هذە الفئة العمرية ي
اللقاح إذا رغب كل من الوالد والطفل يف ذلك .سيتم إجراء التلقیح يف مرکز التطعيم الکائن يف
 .Øvre Dreggsallmenningen 6يمكن ألولیاء األمور الذین لدیهم المسؤولية الوالدية عن الطفل حجز موعد
ً
وب إیل
للجرعة األویل والثانية لطفلهم باإلتصال بهاتف کورونا عىل الرقم  .55 56 77 00يمكنكم أيضا إرسال بريد إلكي ي
 .koronavaksine@bergen.kommune.noاطلع عىل المعلومات حول الفية الفاصلة ربي جرعات اللقاح عىل موقع
اإلنجليية)
( .FHIالمقال باللغة
ر
يجب أن يحصل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ً 16
عاما عىل موافقة خطية من كال الوالدين اللذین لدیهما
المتمتعي بالمسؤولية الوالدية ملء استمارة الموافقة قبل أن
لتلق اللقاح .يجب عىل كال الوالدين
ر
المسؤولية الوالدیة ي
األخية من هذا المستند ،وقم بطباعتها
تلق جرعة اللقاح .امأل استمارة الموافقة يف الصفحة
ر
يتمكن الطفل من ي
واصطحابها معك إیل مرکز التلقیح .نطلب منکم تعبئة وتسلیم استمارة موافقة جديدة يف مرکز التلقیح ،إذا كنتم تريدون
ً
أن يتلق الطفل أيضا جرعة ثانية .باإلضافة إیل ذلك ،يجب عىل أحد أولیاء األمور الذين وقعوا عىل استمارة الموافقة
الجرعتي  1و .2
مرافقة الطفل للتطعيم لكال
ر
ر
تلق اللقاح
من المهم أن تتذكر هذا يف يوم ي
يىل:
قبل التلقیح ضد رفيوس كورونا ،من المهم تذكر ما ي
ً
الشخص ( .)personnummerتذكر أيضا الکمامة.
• إحضار وثیقة هوية سارية تحمل صورتك ورقمك
ي
تعاب من
• ال تحض للتلقیح إذا كنت ي
غيها من عالمات مرض معد.
الت تزيد عن  38درجة أو ر
• أعراض نزلة اليد والحىم ي

الت يجب أن تبق فيها يف الميل)
• مرض کورونا المستمر( .انظر التوصية بشأن المدة ي
وب إیل
• يف مثل هذە الحاالت  ،يمكنك االتصال بهاتف کورونا عىل الرقم  55 56 77 00أو إرسال بريد إلكي ي
 koronavaksine@bergen.kommune.noلحجز موعد جديد .نطلب منك عدم إرسال معلومات حساسة
وب.
عن طريق الييد اإللكي ي
ارتد مالبس تعیننا عىل حقنك باللقاح بسهولة يف أعىل الذراع.
• ِ
سیتعي عليك الجلوس يف المرکز لمدة  20دقيقة للمراقبة بعد التلقیح.
• نلفت االنتباە إیل أنه
ر
الموظفي  ،نطلب منك عدم التقاط الصور أو األفالم يف مراکز التلقیح.
• مراعاة لآلخرين الذين تم تلقیحهم وكذلك
ر

المواصالت العامة ومواقف السيارات
( Øvre Dreggsallmenningen 6خريطة) :يمكن العثور عىل مرکز التطعيم عىل الحافة الخارجية ل  Bryggenيف
ً
جدا من کنیسة ماریا  Mariakirkenوصالة فیکینغ هاللن .Vikinghallen
وه قريبة
اتجاە ساندفیکن  ، Sandvikenي
ه ( Bryggenحركة
يمكنك استخدام وسائل النقل العام للوصول إیل وسط مدينة ربيغن .أقرب محطات الحافالت ي
المرور من الجنوب والغرب) و ( Bradbenkenحركة المرور من الشمال) .إذا اخيت استخدام السیارة  ،فهناك بعض
ً
أماكن وقوف السيارات يف الشوارع المحيطة بمرکز التطعيم .بدال من ذلك ،يمكنك إيقاف سيارتك يف أحد مرائب وقوف
السيارات يف المنطقة.
لقاح لألطفال من  5إیل  11عاما
ً
يحصل األطفال الذين تياوح أعمارهم ربي  5و  11عاما ویقیمون يف بلدیة ربيغن عىل لقاح خاص باألطفال من صنع
اإلنجليية فقط).
رشكة فايزر .اقرأ المزيد يف مقال  PDFمنفصل (مالحظة :هذا المقال متوفر باللغة
ر

نرويج
شهادة كورونا لألشخاص الذين ليس لديهم رقم هوية
ي
ً
ً
نرويج
طورت السلطات الوطنية حال إلصدار شهادات كورونا بناء عىل التطعيم لألشخاص الذين ليس لديهم رقم والدة
ي
اإلنجليية)
وب( .المعلومات باللغة
ر
أو رقم  .dاقرأ عن كيفية المتابعة عىل موقع  HelseNorgeاإللكي ي
شهادة كورونا الورقية صالحة لمدة ثالثة أشهر .إذا كنت بحاجة إیل نسخة مطبوعة جديدة  ،فيمكنك االتصال بدائرة
وب:
مكافحة العدوى يف بلدية ربيغن عىل الهاتف  55 56 58 80أو الييد اإللكي ي
smittevernet@bergen.kommune.no

ومع ذلك  ،إذا کنت تلقيت جرعة لقاح جديدة يف هذا الغضون ،فيجب عليك إرسال رسالة جدیدة إیل  ، Helfoكما هو
وب ،من أجل الحصول عىل شهادة كورونا محدثة.
موضح يف المقالة عىل موقع  HelseNorgeاإللكي ي

إذا لم تكن لديك إمکانیة لستخدام الخدمات الرقمية
نرويج أو رقم  Dوليس لديهم الفرصة الستخدام الحلول الرقمية الحصول
للمواطني الذين يحملون رقم والدة
يمكن
ر
ي
عىل المساعدة من دائرة مكافحة العدوى يف الحاالت التالية:
• تسجيل لقاح کورونا المأخوذ يف الخارج .يمكن إعادة تسجيل اللقاحات بغض النظر عن مكان أخذها  ،ولكن
يجب أن تکون معتمدة من قبل وكالة األدوية األوروبية .EMA
• تزویدك بنسخة مطبوعة من شهادة كورونا ً
بناء عىل التطعيم أو الخضوع ل کوفید19-
غي صحيحة أو ناقصة يف شهادة كورونا حول اللقاحات المأخوذة يف مراکز التطعيم
• تصحيح أي معلومات ر
البلدية يف بلدية ربيغن.

وب:
اتصل بدائرة مكافحة العدوى عىل الهاتف  55 56 58 80أو الييد اإللكي ي
ه معلومات
 smittevernet@bergen.kommune.noللحصول عىل المساعدة .نذكرك أن المعلومات الصحية ي
وب.
شخصية حساسة .ل
ينبغ أن ترسل هذا النوع من المعلومات عن طريق الييد اإللكي ي
ي
لسوء الحظ ،ل يمكن لدائرة مكافحة العدوى مساعدتك يف:
إيجاب.
ذاب
ي
• تسجیل خضوعك ل کوفید 19-يف الخارج أو بناء عىل اختبار ي
غي مراکز التطعيم البلدية يف ربيغن .يف هذە الحالة ،اتصل
الت تم تلقیها يف أماكن أخرى يف اليوی ج ر
• اللقاحات ي
بالطبيب العام أو الصيدلية أو البلدية ذات الصلة.

موافقة عىل التلقیح
طفىل  /طفلنا ضد كوفيد .19-
أنا  /نحن نريد أن يتم تلقیح
ي
الشخص__________________:
اسم الطفل _____________________________________ :تاری خ میالد الطفل ورقمە
ي
اسم المدرسة ____________________________________ :المنطقة الحضیة (_________________:)byområde

ول أمر الطفل الذي لدیە المسؤولیة الوالدیة:
ي

ولت أمر الطفل اللذین لدیهما المسؤولیة الوالدیة (الحضانة) عىل استمارة الموافقة .يجب عليكما تقديم استمارة
يجب أن يوقع كال ر ي
موافقة جديدة لكل جرعة لقاح .ملحوظة! إذا کنت تتویل المسؤولية الوالدية عن الطفل بمفردك ،فإنه کاف أن توقع وحدك عىل
الت تثبت أنك تتحمل المسؤولية الوالدية بمفردك إیل مرکز التلقیح.
االستمارة ،ولكن يجب علیك إحضار الوثائق ي

ویل األمر :1
ي
االسم الکامل (اکتب بخط واضح)________________________________________________ :
التاری خ والمکان_________________________________________ :
رقم الهاتف____________________________________________ :
الت سیتلقاها الطفل اآلن( :اکتب نعم يف حال الموافقة)
موافقة عل جرعة اللقاح ي
الجرعة ( :3فقط األطفال الذین یعانون من نقص مناعة حاد*) ____
الجرعة ____ :2
الجرعة ____ :1

التوقیع_______________________________________________ :

ویل األمر :2
ي
االسم الکامل (اکتب بخط واضح)________________________________________________ :
التاری خ والمکان_________________________________________ :
رقم الهاتف____________________________________________ :
الت سیتلقاها الطفل اآلن( :اکتب نعم يف حال الموافقة)
موافقة عل جرعة اللقاح ي
الجرعة ( :3فقط األطفال الذین یعانون من نقص مناعة حاد*) ____
الجرعة ____ :2
الجرعة ____ :1

التوقیع_______________________________________________ :
ر ُ
ر
والت تقدم لها جرعة ثالثة
تعان من ضعف حاد يف الجهاز
* تذكر إحضار وثائق طبية تفيد بأن طفلك
الت ي
المناع ي
ي
ینتم إیل الفئة ي
ي
من لقاح کورونا .انظر المزيد من المعلومات عىل www.bergen.kommune.no/koronavirus/vaksinering

