وزارة ر
التبية والتعليم والشؤون الثقافية بوالية
السفل
سكسونيا
ي
وزارة الشؤون االجتماعية بوالية سكسونيا السفل

ر ن
فتوس كورونا
معلومات للتالميذ والتلميذات
البالغي بخصوص التطعيم ضد ر

متدن يبعث عىل التفاؤل ،لكن وبصفة
بالفيوس يف جميع أنحاء البالد إل مستوى
الحال تراجعت اعداد العدوى
يف الوقت
ر
ي
ي
خاصة يف ظل انتشار رفيوس كورونا دلتا أصبح من الضوري مواصلة اتخاذ االجراءات المتنوعة للحماية من العدوى ،وكتالميذ
كثي منكم قد سجل
وتلميذات
بالغي تتوافر لكم إمكانية اتخاذ القرار بالتطعيم ضد رفيوس كورونا .ومن المحتمل أن يكون هناك ر
ر
بالفيوس.
نفسه بالفعل ألخذ اللقاح ،وب هذا يمكنكم أن تساهموا بشكل فعال يف الحماية من العدوى ر
يىل إمكانية
وبالنسبة ألولئك الذين لم يتخذوا هذا االجراء بعد ،لكن لديهم االهتمام بأخذ اللقاح ،سوف نقدم لهم فيما ي
الحصول عىل المعلومات األخرى وعىل أقرب موعد للحصول عىل اللقاح:
فتوس كورونا،
وعىل صفحة معهد روبرت كوخ سوف تحصلون عىل معلومات أساسية تتعلق بموضوع التطعيم ضد ر
ر
إضاف للتطعيمات المتنوعة األخرى ،وهذه المعلومات متوافرة بيجمات
وتتضمن هذه المعلومات المتعلقة باللقاح عىل رشح
ي
عديدة وبلغة بسيطة.
وإذا اتخذتم قرارا ً بالتطعيم ،فإن هناك إمكانيات متنوعة للحصول على موعد أخذ اللقاح ،منها ما يلي:
 oتواصل ر
إلكيونيا مع بوابة والية سكسونيا السفل للتطعيم واتبع من خاللها االرشادات المتعلقة باالتفاق عىل موعد،
ر
عي هذا
ومن خالل خدمة الخط الساخن
المنتش يف جميع أنحاء الوالية يمكنكم االتفاق عىل موعد للتطعيم هاتفيا ر
الرقم .0800 99 88 665
ر
اإللكتونية لو أنكم تريدون الحصول عىل موعد للتطعيم،
عي بورصة مواعيد بوابة التطعيم
 oويساعد التواصل ر
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للتطعيم
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ر
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 oوالتواصل مع طبيب األشة وتسجيل استعدادك للتطعيم يف العيادة يقدم لكم أيضا إمكانية جيدة للحصول عىل
تطعيم كامل.
ً
ً
بالفيوس ،فضال عن ذلك
وباتخاذ قرار بالتطعيم ضد رفيوس كورونا ،فإنكم توفرون بذلك حماية جيدة جدا من اإلصابة
الخطية ر
ر
ً
ً
بالفيوس من الذين لم يتم
فقد ثبت علميا بأن األشخاص الذين ّتم تطعيمهم تطعيما كامال يتعرضون لمخاطر إصابة أقل
ر
ُ
تسي مع التطعيم الكامل بشكل أفضل ،من ذلك عىل سبيل المثال لن يكون
تطعيمهم .ويضاف إل ذلك أن حياتكم اليومية سوف ر
ضوريا القيام بعمل اختبار كورونا ر
كشط للتضي ح بدخول األماكن ،ويساهم التطعيم كذلك يف إمكانية عودة حياتكم اليومية
لطبيعتها وبساطتها.
ولن يكون يف والية سكسونيا السفىل فرق يف التعامل مع التالميذ والتلميذات سواء الذين قاموا بالتطعيم أو لم يقوموا به أو
الفيوس وذلك بخصوص التحاقهم بالمدرسة ،لكن ر
يرج منكم أن تضعوا يف اعتباركم بأن التطعيم الكامل
ّتم شفاؤهم من ر
سوف يساهم يف جودة حياتكم اليومية ويعمل بوضوح عىل تسهيل الحياة اليومية المتعلقة باألشة والمدرسة واالجازات
العائلية والمدرسية.

