
مرحًبا بك في
!PHOENIX WEST مركز تطعيمات

تهدف هذه المعلومات إلى مساعدتك،
على تلّقي اللقاح بسرعة وأمان

ُيرجى ارتداء كمامة طوال الوقت
والحفاظ على التباعد الجسدي قدر اإلمكان.

ُيرجى قياس درجة حرارتك وتعقيم اليدين.

ُيرجى تجهيز بطاقة الهوية أو جواز السفر باإلضافة إلى وثيقة 
اإلقامة/شهادة التسجيل، ليتم التحقق من خاللهما، إذا كنت مؤهالً 

لتلّقي اللقاح اليوم.
إذا كنت مؤهالً لتلّقي اللقاح بسبب وظيفتك )عامالً بقطاع الصحة/

الرعاية(، فُيرجى تجهيز شهادة صاحب العمل.
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ارتداء الكاممة
الحفاظ عىل التباعد الجسدي

قياس درجة الحرارة
تعقيم اليدين

تجهيز بطاقة الهوية



إذا كنت قد ملئت المستندات، فسيتحدث إليك الطبيب ويجيب على أسئلتك بكل 
سرور. بعد توضيح كل شيء، ستتلّقى اللقاح.

للقيام بذلك، اكشف عن الجزء العلوي لذراعك.
إذا كان لديك دفتر تطعيمات في تلك األثناء، فسيتم تسجيل التطعيم في دفتر

تطعيماتك. وإذا لم يكن لديك، فستحصل على شهادة بديلة. ُيرجى إحضار هذه
الشهادة معك و/أو دفتر تطعيماتك في الموعد الثاني بشكل ضروري.

بعد تلّقي اللقاح، ُيرجى الجلوس لمدة 15 إلى 30 دقيقة أخرى في منطقة 
االستراحة. إذا لم تكن حالتك الصحية على ما يرام، فُيرجى

إبالغنا على الفور. وسيتولى الفريق الطبي رعايتك.

قبل مغادرتك، ُيرجى التسجيل لدى مكتب تسجيل الخروج. 
ُيرجى مراعاة أنك تحتاج إلى جرعة ثانية، بعد مرور فترة ثالثة إلى أربعة 
أسابيع، وستصل إلى الحماية الكاملة من خالل اللقاح بعد مرور أسبوعين 

إلى ثالثة على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

مع أطيب تمنياتنا، ونلقاكم في موعد 
الجرعة الثانية من اللقاح.

فريق التطعيمات بمركز تطعيمات 
Phoenix-West

في الخطوة التالية، ستحصل على مستندات، يجب عليك ملؤها. للقيام بذلك، 
ُيرجى تحضير بطاقة التأمين الصحي الخاصة بك.

إذا كنت تحتاج إلى المستندات بلغة أخرى غير اللغة األلمانية
أو تحتاج إلى مساعدة في إكمالها، فُيرجى التحدث إلينا، وستسرنا مساعدتك.

corona.dortmund.de

إذا ساءت حالتك الصحية بعد العودة إلى المنزل، 
فُيرجى االتصال بطبيب العائلة أو بخدمة طب 

الطوارئ على رقم الهاتف 116117.
في حاالت الطوارئ، ُيرجى االتصال بالرقم 112.

يُرجى ملء املستندات هنا!

الكشف عن الجزء العلوي للذراع!

ال تغادر مركز التطعيامت دون تسجيل الخروج


