تلقيح

كوفيد19-

متوفر لدى مؤسسة DPV Health
لقاح كوفيد 19-متوفر اآلن في المراكز الطبية التابعة لمؤسسة
 DPV Healthفي منطقة ميل بارك وبرودميدوز والمواقع المؤقتة
المتنقلة بالقرب منك .نقوم حاليًا بإعطاء المواعيد لألشخاص
المؤهلين.
نحن ملتزمون بمساعدتك خالل جائحة كوفيد ،19-ونوفّر إمكانية إجراء
االختبارات ولقاح كوفيد 19-لتبقى بمأمن ولحمايتك وحماية عائلتك
ومجتمعك.
للتحقق من أهليتك أو أماكن وجود مواقع التلقيح
الخاصة بنا أو لحجز موعد للحصول على تلقيح
كوفيد ،19-اتصل ﺑ:

امسح رمز االستجابة السريعة لزيارة موقعنا
اإللكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.

1300 DPV VAX

أو اطلب الرقم 1300 378 829

يمكن الترتيب الستخدام خدمات الترجمة بدون تكلفة .يرجى
إبالغنا بذلك أثناء مكالمتك.

www.dpvhealth.org.au
ﻣؤﺳﺳﺔ  DPV Healthھﻲ ﻣﻘدم ﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠﻘﺎح
ﻛوﻓﯾد.19-

> األسئلة الشائعة
لماذا يجب علي الحصول على لقاح
كوفيد19-؟

متى يمكنني أن أتوقع الحصول
على اللقاح؟

سيساعد الحصول على لقاح كوفيد 19-على
حمايتك من اإلصابة بمرض كوفيد.19-
اللقاحات المستخدمة في أستراليا فعالة جدًا
في الوقاية من األمراض الخطيرة والخسائر
في األرواح بسبب كوفيد .19-اللقاحات آمنة
ومجانية وعالمية.

بدأت الحكومة األسترالية بطرح اللقاح على
مراحل على أساس السن وعوامل الخطورة
األخرى ،بما في ذلك الظروف الصحية
القائمة .أعطيت المجموعات في هذه المراحل
األولوية بنا ًء على مشورة المتخصصين في
المجال الطبي ومجال الصحة العامة.

هل يمكن للقاحات كوفيد 19-أن
تصيبك بكوفيد19-؟
ي من اللقاحات المستخدمة في
ال تحتوي أ ّ
أستراليا على الفيروس الحي .وهذا يعني أنها
ال تستطيع أن تنقل إليك فيروس كوفيد.19-

هل يجب علي الدفع مقابل اللقاح؟
ستتوفر اللقاحات مجانًا للجميع في أستراليا.
ويشمل ذلك جميع المواطنين األستراليين
والمقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات
المؤقتة وأولئك الذين ال يملكون بطاقة
الرعاية الطبية الميديكير .لن تحتاج إلى
وصفة طبية من طبيب عام للحصول على
التلقيح.

يمكنك استخدام أداة التحقق من أهلية
الحصول على لقاح كوفيد 19-على الموقع
اإللكتروني لوزارة الصحة التابعة للحكومة
األسترالية لمعرفة متى يمكنك الحصول على
لقاح كوفيد.19-

ي أن أحضر معي؟
ماذا يجب عل ّ

• بطاقة تعريفية تحمل صورتك ،إذا كانت
لديك واحدة
• بطاقة الرعاية الصحية المديكير ،إذا
كانت لديك واحدة
• بطاقة التعريف بالموظفين ،إن وجدت
• معلومات حول ظروفك الصحية وأي
أدوية تتناولها
• معلومات حول لقاحات كوفيد 19-التي
حصلت عليها سابقًا
• معلومات عن أي تفاعالت عانيت منها
تجاه أي لقاح في الماضي

هل سأعاني من أي آثار جانبية؟
قد تتعرض آلثار جانبية طفيفة بعد التلقيح.
ال تدوم معظم اآلثار الجانبية أكثر من
يومين.
تشمل التفاعالت الشائعة للتلقيح األلم و/أو
االحمرار و/أو التورم في المكان الذي تلقيت
فيه اإلبرة و/أو التعب و/أو الحمى الخفيفة
و/أو الصداع.
التفاعالت الخطيرة نادرة للغاية .أحد األمثلة
على ذلك هو تفاعالت الحساسية الشديدة
(التأق) .ويحدث ذلك في العادة في غضون
 15دقيقة من تلقي اللقاح ولذلك نطلب منك

االنتظار لهذه المدة قبل مغادرتك للتأكد من
تعرضك لتفاعل ما.
عدم ّ
إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن أي
أعراض بعد تلقيك للقاح ،اتصل بخط
المساعدة الوطني الخاص بفيروس كورونا
على الرقم  1800 020 080وهو متاح
على مدار  24ساعة في اليوم .بدالً من
ذلك ،تحدث إلى طبيبك العام.

كيف يمكنني إثبات حصولي على
التلقيح؟
إلثبات حصولهم على اللقاح ،يمكن
لألستراليين الحصول على بيان باللقاحات
التي حصلوا عليها في السابق من خالل
خدمة المديكير.

> معلومات
األهلية للحصول على اللقاح
واألسئلة الشائعة:

health.gov.au/initiatives-andprograms/covid-19-vaccines

تطوير اللقاح وطرحه:

coronavirus.vic.gov.au/vaccine

معلومات مترجمة حول لقاحات
كوفيد19-

coronavirus.vic.gov.au/
translated-information-aboutcovid-19-vaccines

> الخطوات الخاصة بالتلقيح
1

فحص المريض

2

إعطاء جرعة اللقاح األولى

3

توفير المعلومات الخاصة بالمتابعة

4

تسجيل اللقاح في السجل

5

المراقبة ما بعد عملية التلقيح
التذكير بالجرعة الثانية وحجز موعد لها
تكرار الخطوات للجرعة الثانية

أماكن التلقيح ضد كوفيد 19-التابعة لمؤسسة :DPV Health

> المراكز الطبية

منطقة ميل بارك
20 Civic
Drive

> المواقع المؤقتة

منطقة برودميدوز
42-48 Coleraine
Street

للحصول على المواقع المؤقتة الحالية للقاحات كوفيد ،19-اتصل ﺑ:

 1300 378 829أو اطلب الرقم 1300 DPV VAX
www.dpvhealth.org.au

 DPV Healthهي مؤسسة غير ربحية تقدم خدمات صحية ولذوي
االحتياجات الخاصة وخدمات اجتماعية استثنائية لألشخاص من
جميع األعمار في منطقة ملبورن الشمالية.
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