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ي إليك 
 ب أنت الذياستمارة اإلقرار الذات 

ً
يت عرضا

ّ
 لقاح كوروناالتلقیح بتلق

 

ي  قبل
ح عن الجرعة  . وقع التلقیحاالستمارة وإحضارها معك إىل ممحتوی  االطالع عىل  ، نطلب منكالقاح تلق 

ِّ
السابقة  الجرعاتأو أخبر الُملق

ي تلقیتها.  للقاح كورونا 
 الت 

 

  : األول ، االسمکنیةال

  رقم الميالد: 

  التوقيع: 

 

االا ااأبلغنااواإیلاموقعاالتقیحاتحضر ي
ر
 ذا:اإأرسعاوقتاممكناف

 د أو کانت لدیك أ ي اللقاح.  درجة مئوية 38تزيد عن جسم حرارة مع ّّم ُح عراض نزلة البر
ي يوم تلق 

 
 ف

  ي
 
  الصحي أو العزل بسبب مرض كورونا.   الحجر کنت ف

 ة.  7آخر خالل األيام الـ  لقاحکان قد تم تلقیحك ب  األخبر
  أشهر  3منذ أقل من  رونا مرض كو لتعرضت کنت قد . 

 
ي  أو بعض من إن أجبت بنعم عىل أحد 

تيبعلیك األسئلة أدناه، ينبغ  ي اللقاح، استيضاح ما إن كانت هناك حاجة لب 
ّ . اقرأ ة لكخاص اتقبل تلق 

ي الصفحة التالية واتصل بالطبيب إن كنت غبر متأكد. 
 المزيد ف 

 ال نعم 

ةاالخاليااالبدنيةهل لديك مرض     ؟كثر

؟الربو،اهل تلِقيت، بسبب   المستشق 
َ
دِخلت

ُ
ون لمرتير  عىل األقل، أو أ    خالل السنة الماضية عالج الكورتبر 

ي األسابيع الـ من األعراض التالية  3لما ال يقل عن  هل تعرضت
ة 4ف   الربو:ابسبب  األخبر

 ي أوقات النهار أكبر من مرتير  كل أسبوع الربو  أعراض
 ف 

 ي الليل
 استيقظت ف 

 ي األسبوع الربو  حاجة لدواء نوبةکنت ب
 أكبر من مرتير  ف 

  ي
ي النشاط البدت 

 محدودية ف 
 

  

   ؟فیەالداخلة تجاه هذا اللقاح أو المواد  تحسسیةردةافعلاسابقا  لديك حصلتهل 

 
ً
ةردةافعلاهل حصل لديك سابقا )مهددة للحياة( جراء لقاحات أخرى، أو طعام أو أدوية أو  تحسسیةاخطثر

 غبر ذلك؟
  

يفهل لديك  ر ايدةاللثر ر    ؟قابليةامث 

   أشهر؟ 3أكبر من  قبل تعّرضتالمرضاكوروناهل 

اجهازاالمناعةهل لديك  ي
ر
   ؟انخفاضاشديداف

   مرضعة أو حامل؟ ِت هل أن
 

مأل من ِقَبل 
ُ
حت

ِّ
ي للقاحات  الملق

/الِسِجل الوطت  ي للمرض 
وت  ي الملف اإللكب 

ة ف   : EPJ/SYSVAKإذا لم يتم توثيق اللقاح مباشر

 

  التاريــــخ والساعة

  اسم العقار/اللقاح: 

  الكمية: / (batch) رقم الدفعة

ي اللقاح: 
  سبب آخر. 3. موظف صحة 2 أولویة ذات فئةمن . 1سبب تلق 

ح اسم 
ِّ
ة(: الُملق   )باألحرف الكببر
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تيباللالمعلوماتاحولا  :ایحقتلث 
 

االمنضبط:ا ةاالخاليااالبدنيةاأواالربواغثر
الخاليا البدنية. إن  ةإذا كان لديك مرض كبر  لحالتكاتصل بالطبيب للحصول عىل تقييم  مرضاكثر

ي أن تتصل بالطبيب للحصول عىل 
أجبت بنعم عىل واحد أو كال السؤالير  حول الربو، فقد يدّل ذلك عىل أن لديك ربو غبر منضبط. ينبغ 

ي اللقاح.  یجب تقييم حول كيف
ّ  متابعتك قبل وأثناء تلق 

 

ااتجاهااللقاحاتااألخرى،اأواالطعام،اأوااألدويةتحسسیةاسابقةاردةافعلا  أوض. إذا لحالتكاتصل بالطبيب للحصول عىل تقييم  : هاأواغثر
محتملة، وكذلك تمديد وقت المراقبة بعد  تحسسیة ردود فعلأیة مع  ملالطبيب باللقاح، فقد تكون هناك حاجة لزيادة االستعدادات للتعا

ي اللقاح. 
ّ  تلق 

 

يف ر ايدةاللثر ر ي اللقاح  میعةإذا كنت تستعمل أدوية م: قابليةامث 
ّ . بشکل للدم، يمكنك تلق  يف  تكان  أما إذا طبيغي ايدة للب   لديك قابلية مب  

ي أن تتصل بالطبيب للحصول عىل تقييم فرديفبسبب مرض آخر كامن، 
عالج لحالتك الصحیة ينبغ 

ُ
اف( وت  بالهيموفيليا )الب  

ً
. إن كنت مريضا

، فيجب   فيه  تلقیحكبعامل التخبر
ي ذات اليوم الذي تتلق ّ

 
. ف ة من عامل التخبر  الجرعة األخبر

 

. يوضي ملقحا تلقیحا أساسًيا القاعدة األساسية هي أنك ال تحتاج إال إىل جرعة واحدة من اللقاح لتکون  (:ا19-تعّرضتالمرضاكوروناا)كوفيد

ي للصحة العامة باالنتظار إلعطاء جرعة اللقاح هذه حت  بعد 
، للحصول عىل  3المعهد الوطت  ي

أفضل تأثبر ممكن للقاح. إذا تم أشهر من التعاف 

ي وقت أبكر من 
أسابيع بير   3أساسًيا طالما أن هناك أكبر من  حا تلقیحا لقموسيتم اعتبارك ة ساريالجرعة عتبر تأشهر، فس 3إعطاء الجرعة ف 

ي والت  fhi.no/kvp، انظر کورونا تنشيطي لألشخاص الذين أصيبوا بمرض  اللقاح ال. للحصول عىل معلومات حول لقیحاالختبار اإليجاتر

 

االحااالمناعةنقصا
ّ
ي جهاز المناعة لديك،  : د

 شطان  بسببإذا كان لديك نقص مناعة حاد، أو تتناول أدوية تؤدي إىل انخفاض شديد ف 
ً
مثال

 الدم أو زرع نخاع العظم، أو زراعة األعضاء، ف
ُ
مركز التلقيح أنك تنتّمي إىل هذه الفئة، لكي يقوموا  أبلغ. باتباع ترتیب خاص للتلقیحوَض ت

ي أم ال  كنت تنتّمي إىل هذه الفئةإذا کنت غبر متأکد مما إذا  ح خاص بك. یقتلبإعداد جدول 
أن تتصل بالطبيب الذي يعالجك، علیك ، ينبغ 

 . للحصول عىل المشورة

 

ي اللقاح،  الرضاعةاوالحمل:ا
ّ عرف إذ ُينصح النساء المرضعات بتلق 

ُ
النساء مخاطر من انتقال لقاح الكورونا إىل حليب األم.   أن هناك ال ت

تشبر الدراسات  من النساء غبر الحوامل، عىل الرغم من أن الخطر العام منخفض.  19-الحوامل أكبر عرضة لإلصابة بدورة حادة من كوفيد 

ي عىل حد سواء  لجنير  اإىل أن لقاح كورونا آمن للحامل و 
ي الثلث . ُينصح بتلق ّ

عوامل الخطر لدى  ستدع  . قد ت3و 2 ير  جميع الحوامل للقاح ف 

ي الثلث وجوب األم، أو المخاطر المرتفعة للعدوى، 
ي اللقاح ف 

ّ ، بير  الحوامل 19-كوفيداإلصابة بدورة حادة من  . الفئات المعّرضة لخطر 1تلق 

 آلخرين.  کما عند اهي ذاتها  

 


