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"كويف د- 19 " هو املرض الذي ميكن أن تصاب 

به يف حالة إصابتك بفريوس كورون ا .

ميكن أن ييص ب الجميع النساء والرجال ، الشبا 

ب - وكبا ر الس ن برصف النظر عن الجنسية 

والدين . وميكن أن ال يحالفك الح ظ وأن تُصاب 

به حتى لو بذلت قصارى جهدك لالمتثال لجميع 

القواعد املتعلقة بالتباعد الجسدي والنظافة .

لكن نحن اآلن لدينا لقاحا ت . وعندما نقوم 

بالتطعيم ، سيقل عدد املصابني واملرىض وسيقل 

عدد أولئك الذي ن ميوتون .

عىل الرغم من أن لقاحات فريوس كورونا قد تم 

تطويره ا يف وقت قصري ، إال أن عدًدا تاريخيا 

من األشخاص قد شاركوا يف تجربته ا . وترى 

السلطات الصحية أن اللقاحات موثقة وآمنة جًدا 

. لذلك، تدع و السلطات الصحية إىل قيام أكرب 

عدد ممكن من األشخا ص بأخذ التطعي م .

التطعيم هو طوعي ومجاني . على حد سوا ء 

سيتلّقى كل شخص فوق سن 16 عاًما عرًضا بالتطعي 

م . 

السلطات الصحية هي التي تحدد الترتي ب . أوالً 

كل شخص يزيد عمره عن 65 عاًما واألشخاص اآلخر 

ون الذين هم أكثر عرضة لخطر تدهو ر حالتهم 

الصحية في حالة اإلصابة بكورونا . وبعد ذلك جميع 

األشخاص في سن 16 إل ى 64 سن ة .

سيتم إخطارك عبر بريدك الرقمي عندما يحين دورك 

. إذا كنت معفيًا من البريد الرقمي، فستتلقى رسالة 

عبر البري د العاد ي . قد يتلقى البعض أيًضا عرًضا 

بالتطعي م من رّب عملهم أو من البلدية حيث يقيمو 

ن أو من طبيبهم .

بمجرد تلقيك عرض التطعيم ، يمكنك الدخو ل إلى

موق ع www.vacciner.dk وحجز موعد في أحد

مراكز التطعيم في الدائرة اإلقليمي ة . إذا لم يكن 

هناك أي وقت شاغر، يمكنك التحقق مرة أخرى في 

وقت الحق من اليوم أو في اليوم التال ي .

يجب عليك االنتظار لتل قّي التطعيم إذا كنت مصا بًا 

ب "كوفي د- 19 " ، أو في حالة المرأة الحامل ، أو

المرضعة، أ و إذا كنت مصابًا بحمى فوق 38 درجة ،

أو لديك عدوى خطيرة مثل االلتهاب الرئوي . اتصل 

بطبيب ك إذا كنت في حيرة من أمرك .

حتى إذا تم تطعيمك، يجب عليك االستمرار في اتباع

إرشادات هيئة الصحة واألدوية الدنماركية بشأن 

التباعد الجسد ي والنظافة . يمكنك أن تنقل العدوى 

لآلخرين حتى لو تم تطعيمك ، على سبيل المثال عن 

طريق لمس األسطح المشتركة .

اعلم أن هناك على اإلنترن ت الكثير من المعلومات 

غير الصحيحة عن فيروس كورونا و "كوفي د- 19 

" واللقاحا ت . إذا كنت تريد معلومات جيدة 

وموثوقة، يمكنك زيارة موقع هيئة الصحة واألدوية 

الدنمارك ية www.sst.dk . يمكنك أيًضا االتصال 

بالخط الساخن المشترك لكورونا التابع للسلطات 

على 0233 7020.


