
21
-0

01
30

15
 A

D
V-

88
84

 

معلومات عن لقاح كوفيد-19

ن  تتوفر الآن لقاحات كوفيد19- المجانية للمؤهل�ي
ي كالغاري.

من مواط�ن

من الطبيعي أن تكون لديك تساؤالت حول اللقاح. احصل عىل الحقائق من 
طبيبك الخاص أو من مصدر موثوق مثل دائرة صحة كندا أو دائرة خدمات 

تا الصحية )AHS(. للمزيد من المعلومات حول فوائد اللقاح، يُرجى  ألب�ي
 canada.ca/vaccines زيارة

ة أواًل.  صابة بأمراض خط�ي تقوم المقاطعة بتطعيم االأشخاص االأك�ث ُعرضة لخطر االإ
إذا كان لديك حالة موجودة ُمسبًقا يُرجى زيارة alberta.ca/vaccine أو تَحدث إىل 

الطبيب أو الصيدىلي الخاص بك. 

َسَتُكوُن مؤّهالً عىل  اكتشْف م�ت  اللقاح حالما تصبح مؤهالً.   احصل عىل 
اللقاح إمدادات  تعتمد عىل  الُمحددة  الزمنية  فالجداول   ،alberta.ca/vaccine

لماذا يجب أن تحصل على اللقاح؟
تجعل اللقاحات نظامنا المناعي أقوى من خالل بناء االأجسام المضادة للمساعدة 

وس جديد، ال أحد لديه مناعة  ي الوقاية ومكافحة االأمراض. والأن كوفيد-19 ف�ي
�ف

صابة بالعدوى. ف بدل االإ طبيعية، ومن االأسَلم واالأك�ث فعالية الحصول عىل التحص�ي

ف ويضمن عودتنا  التطعيم َطْوعي ولكن الحصول عليه يُبقينا نحن واالآخرين سالم�ي
صابة ويحميك من  ي منعك من االإ

إىل الحياة الطبيعية بوقت أقرب. فهو قد يساعد �ف
ي حال إصابتك.

المرض الشديد �ف

  من الذي يجب أن يحصل على اللقاح؟
تا أن يحصل عىل اللقاح. ح�ت وإن كنت قد  ي ألب�ي

عىل كل مواطن مؤهل �ن
تعافيت من كوفيد-19، عليك الحصول عليه لتعزيز مناعتك. 

تا الصحية، فال يزال بإمكانك الحصول عىل اللقاح.  إذا لم يكن لديك بطاقة ألب�ي
اتصل عىل الرقم 811 لحجز موعدك.

 أنت لست بحاجة إىل المواَطنة الكندية للحصول عىل اللقاح؛ فقط بطاقة 
تعريف. قم بزيارة alberta.ca/vaccine لقائمة ببطاقات التعريف المقبولة. 

  ماذا يحصل بعد تطعيمك؟
تا ع�ب التطعيم، علينا االستمرار باتباع  ي ألب�ي

ح�ت تتم حماية معظم مواط�ف
جميع إرشادات دائرة الصحة العامة:

ارتِد كمامة؛  •

؛  حافظ عىل مسافة بعدها 2 م�ت  •
اغسل يديك؛ و  •

ي البيت عندما تشعر بالتوعك. 
ابق �ف  •

تا الصحية حينما تصبح مؤهالً لجرعتك الثانية  ستعلمك دائرة خدمات ألب�ي
من اللقاح.  

  الدعم 
ل وعليك الخضوع للفحص. ف ي الم�ف

إذا كانت لديك أعراض، عليك البقاء �ف  • 
نت أو اتصل   قم بزيارة alberta.ca/COVID-19 لحجز فحصك ع�ب االن�ت

عىل الرقم 811.

قد يتوفر الدعم المادي إذا لم تكن قادًرا عىل العمل بسبب مرضك، أو إذا   •
ي العزل. اتصل عىل 

ي بشخص �ف
كان مطلوبًا منك العزل، أو إذا كنت تعت�ف

الرقم 811 للمزيد من المعلومات.

ًا عىل العزل  غرف الفنادق المجانية والدعم المادي متوفران إذا كنت ُمج�ب  •
ي بيتك. اتصل عىل الرقم 

بسبب كوفيد-19 ولكنك ال تستطيع القيام بذلك �ف
211 للمزيد من المعلومات.  

  تحتاج إلى المساعدة؟
اتصل عىل الرقم 811 لمعرفة م�ت تكون مؤهالً ولحجز موعًدا.

 تتوفر الخدمة في 240 لغة. للحصول عىل دعم كوفيد-19 بلغتك االأم، اتصل 
عىل الرقم 1-833-217-6614.

  تحتاج إلى وسيلة مواصالت؟
ي إيجاد وسيلة مواصالت إىل 

اتصل عىل الرقم 211 للحصول عىل المساعدة �ف
ومن موعد تطعيمك.


