
 معلومات عن لقاح الكورونا 

 الجرعة األوىل والثانية

.   Pfizerيتم إعطاء لقاح الفايزر  • ي البداية كلقاح أساسي
 ف 

عندما يتم تطعيمك بالجرعة االوىل، يجب عليك االنتظار بعض األسابيع قبل أن تتمكن من اخذ الجرعة   •

 الثانية: 

 . عاًما   18فوق سن  واطني   الذي يبلغ عمرهمأسبوًعا للم 12إىل  3من  ▪

اوح أعمارهم بي    واطني   أسبوًعا للم 8-12 ▪
 . عاًما  17و 5الذي تتر

القيام   ألولياء االمور  لتطعيم. يمكن لوىلي أمرك  نحصل عىل موافقة من عاًما، فيجب أن  16دون إذا كان عمرك  ▪

ي الطفل للتطعيم. مالحظة: يجب 
االبوين  كال موافقة   بذلك عن طريق ملء استمارة الموافقة قبل أن يأتر

 . لتأكيد الموافقة التوقيع وعليهم 

 

 )جرعة تنشيطية(  الثالثةالجرعة 

 لمن:   3جرعة بأخذ الُينصح 

 عاًما فما فوق  45  همر عبلغ ي •

 )االمراض المزمنة( نتمي إىل مجموعات معرضة للخطر ي •

ي خدمة الصحة والرعاية  •
 العمل ف 

اوح أعمار  ا لألشخاص األصحاء الذي تتر
ً
عاًما الحصول عىل جرعة تنشيطية )فايزر أو  44و 18هم بي    يمكن أيض

 موديرنا(. 

 . الثالثةوالجرعة  الثانيةأسبوًعا بي   الجرعة  20تنتظر عىل األقل  يجب أن 

 

 )جرعة تنشيطية( الرابعةالجرعة 

 لمن:  الرابعةجرعة الينصح ب

 عاًما أو أكت   65بلغ من العمر ي •

 المناعة جهاز بلديهم ضعف شديد  •

ي و حلل •
ي للصحة العامة بأن ُيعرض عىل النساء الحوامل ف  ويج  ة من  امل. يوصي المعهد الت  اشهر او   6ىل   3الفتر

ألن هذا يحدث عندما يكونون أكت  عرضة لإلصابة بمرض   تنشيطية،من الحمل جرعة  اشهر  9اىل  6من 

. هذا بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا التطعيم األساسي ف  قط من قبل أو أنهم تلقوا بالفعل جرعة خطت 

 تقوية. 

 معرضة للخطر. ال مجموعة ال الذي ينتمون اىلو  64-18الفئة العمرية من  •

ة. والذي  17-12الفئة العمرية  منشباب ال •  يعانون من أمراض كامنة خطت 

اوح أعمارهم بي   
ي جرعة   44و 18يمكن لألشخاص األصحاء الذين تتر

 جديدة )فايزر أو موديرنا(.  تنشيطعاًما تلقر



ي 
 الرابعة  والجرعة الثالثةأشهر بي   الجرعة  4عىل األقل  يجب أن تنقض 

ة أطول كل ما  كل ما انتظرت أسابيع عىل األقل قبل التطعيم.   3، فيجب أن تمر  (Covid-19) 19اصبت بالكوفيد إذا  فتر

 أشهر.  لثالث، وتوصي السلطات باالنتظار تكون النتيجة أحسن

 

 )جرعة تنشيطية(  5الجرعة 

ل بمركز  اتصيمكنك اال خامسة. الجرعة القد يحتاجون إىل  جهاز المناعي بال• أولئك الذين يعانون من ضعف شديد 

 . 67505999  لمزيد من المعلومات، هاتف: ل التطعيم 

 

 . 67509999 اسئلة؟ اتصل بهاتف:  أي هل لديك 

 

 مركز لقاح باروم 

 

 كيفية حجز موعد: 

ي   رسالة عىل( أو أرسل 1)واضغط عىل الرقم   67505999أتصل عىل الهاتف التاىلي 
وت  يد االلكتر الت 

vaksine@baerum.kommune.no 

 واىل الساعة  9 الساعةومن إىل الجمعة و من االثني   مواعيد العمل  
ً
 3صباحا

ً
 . عرصا

 

 العنوان 

ي باروم يقع مركز لقاح  
 فورنبو. منطقة ف 

 Forneburingen 51, 1360 Fornebu: العنوان

   للحافالت هي موقف أقرب و  لسياراتلدينا مكان ممتاز لركن اوم".  بار لقاح مركز   " العالمات المكتوب عليها اتبع 

 . Fornebuparkenفورنيبو بارك  محطة

 

 معلومات هامة 

ف به عليك إحضار اثبات شخصية  •    . لك  حتوي عىل صورةت ويجب ان  ا معتر

ي أعىل الذراع. تسهل    مالبسي  ارتد •
   لنا وضع اللقاح بسهولة ف 

   . عليك الحضور بالموعد المحدد لك والرجاء عدم التأخر •

ت مرافق معك وال تحتاج إىل تقديم أي وثائق  • ولكن تذكر بأن الشخص الذي   ،لذلكال مانع لدينا إن أحرص 

ف به ويجب أن يحتوي عىل صورة للشخصعليه  سوف يأخذ اللقاح  .أن يحرص  معه إثبات شخصية معتر

 نشكرك ألنك اخذت اللقاح.  •

 

 للتطعيم إذا:   تأخذ ال 



ها من كظهرت علي • د أو الحم أو غت    . ةض المعديامر لأل عالمات   اي أعراض الت 

وس • ثالثة أشهر  -ثالثة أسابيع عىل األقل  لقاحيمكن لك اخذ ال )  19رونا الكوفيد  و الك  أثبتت إصابتك بفت 

وس الكورونا الكوفيد  بعد تعافيك من  -بها موص   لقاح(. اخذ ال قبل أن تتمكن من   19فت 

ةلقاح آخر   أي أخذ  •  أيام.  7أقل من   بفتر

 


