ّ
المتوفرة
ما هي الخيارات
لي ألخذ اللقاح
معلومات عن كوفيد 19-لمجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس  )LGBTIQ+متعدّدي الثقافات

كيف آخذ اللقاح؟
يمكنك أخذ اللقاح بعدة طرق ،من خالل:
حجز موعد في مركز التطعيمات من خالل
نظام الحجز عبر شبكة اإلنترنت التابع لحكومة
والية فيكتوريا
خصص
االتصال بالخط الساخن المُ ّ
لكوفيد 19-التابع لحكومة والية فيكتوريا
عىل الرقم ( 1800 675 398اضغط عىل
الرقم  0للتحدّث مع مترجم شفهي)

حجز موعد في عيادة طبيب العائلة أو صيدلية أو
خدمة صحة المجتمع
حجز موعد جماعي ألخذ اللقاح مع أشخاص آخرين
تعرفهم
ّ
متنقل أو مركز مؤقت
زيارة مركز تطعيمات
عند حجز موعد ألخذ اللقاح ،س ُيطلب منك اإلجابة عىل
بعض األسئلة لتأكيد أهليتك للحصول عىل اللقاح.
يتم سؤالك عن عرقك أو بلدك أو البلد الذي ولدت فيه
قد ّ
أو لغتك  -تساعد هذه المعلومات حكومة والية فيكتوريا
عىل فهم وسائل دعم الجاليات المختلفة.

ما الذي يجب أن أعرفه

عن إجراءات أخذ اللقاح؟
عند وصولك ،قد يُطلب منك تبديل كمّ امتك
خصصة لالستخدام مرّة واحدة
بكمامة جديدة ُم ّ
ّ
أحضر معك ما يثبت هويّتك (عىل سبيل المثال،
رخصة قيادة أو جواز سفر أو هوية طالب)
ال تحتاج إىل بطاقة مديكير أو مع ّرف رعاية
صحية فردي ألخذ اللقاح
قد يتمّ طرح بعض األسئلة عليك حول صحتك
سيتم حقن اللقاح في أعىل ذراعك
ّ
بعد أخذ اللقاح ،س ُيطلب منك الجلوس في
منطقة االنتظار لمدّة  15دقيقة في حال حدوث
أي آثار جانبية فورية

أنشأت منظمة  Amazeوخدمات National
 Disability Servicesنصوصاً اجتماعية باللغة
ّ
تتوقعه عند
اإلنجليزية البسيطة تخبرك بما يمكن أن
أخذ اللقاح.
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هل اللقاح مؤلم؟

ال يكون اللقاح مؤلما ً عادة وهو سريع جدا ً .قد تشعر
بلسعة حادة سريعة بسبب الحقنة.

تُصيبني الحقن بالتوتر -
ماذا أفعل؟

أخبر الطبيب أو الممرضة/الممرض الذي سيعطيك
اللقاح إذا كانت الحقن تُصيبك بالتوتر .يمكنه مساعدتك
عىل الشعور براحة أكبر عند أخذ اللقاح.

ّ
المتوفرة
ما هي الخيارات
لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

ال يحتاج األشخاص ذوو اإلعاقة إىل حجز موعد
ألخذ اللقاح في مركز تطعيمات تابع لحكومة والية
فيكتوريا
قد يساعدك المسؤولون عن التواصل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة في أخذ اللقاحات (بما
في ذلك إذا لم يكن بإمكانك الذهاب إىل مركز
للتطعيمات)
عزّزت عدّة مراكز للتطعيمات في ملبورن
وفيكتوريا اإلقليمية من إمكانية وصول
األشخاص ذوي اإلعاقة بما في
ذلك أجهزة تعزيز السمع
وأدوات للتواصل
في الموقع

هل يمكنني الحصول
عىل خدمات مترجم
شفهي؟
يمكنك طلب مترجم شفهي عبر
الهاتف عند حجز موعدك .يمكنك
إحضار مترجم معك (قد يكون
الشخص الذي يدعمك).

ما هي المالبس التي

هل يمكنني إحضار شخص آخر

يجب عليك ارتداء المالبس التي
تسهّ ل الوصول إىل أعىل ذراعك
(عىل سبيل المثال ،تيشيرت
أو قميص ذو أكمام قصيرة
أو قميص بال أكمام).

يستطيع شخص يدعمك
مثل أحد أفراد األسرة أو
صديق المجيء معك.
يمكنه البقاء معك طوال
الوقت أو يمكنه االنتظار
في الخارج.

علي ارتداؤها؟
يجب
ّ

معي عند أخذ اللقاح؟
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المعلومات الواردة في صحيفة الحقائق هذه مُ حدّثة
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المعلومات صادرة من دائرة الصحة في والية فيكتوريا ووزارة الصحة

األسترالية .يمكنك الحصول عىل المزيد من المعلومات حول السالمة
نحن نعترف باألوصياء التقليديين لألرض التي نعمل عليها
ونقدّم االحترام لشيوخهم السابقين والحاضرين والمستقبليين.

من كوفيد 19-واللقاحات بلغات أخرى من الموقع اإللكتروني لحكومة

والية فيكتوريا والموقع اإللكتروني للحكومة األسترالية.
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