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معلومات من دائر ة الصحة حول 
العروض القادمة عن اللقاح ضد كوفيد-19

ترسل دائرة الصحة هذه الرسالة إلى جميع الناس في الدنمارك الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة الطالعهم على اللقاح ضد 
كوفيد-19. تحتوي الرسالة معلومات عامة عن اللقاح ضد كوفيد-19 وستمنحك أجوبة على بعض األسئلة حول برنامج 

ّمكنك من متابعة آخر المستجدات. اللقاح ومعلومات عن الجهات التي ُت

ًاض خطير بالنسبة للبعض، ومن شأن اللقاح أن يقي من المرض. وسيكون اللقاح  قد يصيب كوفيد-19 الجميع. قد يكون المر
ًاعنصر جديدًا ضمن الجهود المبذولة للتحكم بجائحة كوفيد-19. 

اللقاح ضد كوفيد-19 سيكون مجانًا وطوعيًا.

باختصار: 

•  التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ قريبًا، وسيكون جميع األكبر سنًا وموظفي الصحة والرعاية من الفئات األولى التي 
ُيعرض عليه التلقيح.

•  لن نحصل على لقاحات تكفي الجميع في الدفعة األولى، ولذلك سيمضى بعض الوقت قبل عرض التلقيح على 
 .e-boks.dk و Digital Post الجميع. حين يأتي دورك، فسنتواصل معك بالبريد الرقمي عبر مواقع

إن كنت معفيًا من البريد الرقمي، ستستلم رسالة عبر البريد العادي.

ّ للتلقيح في أنحاء البالد، حيث يتمكن معظم المواطنين من الحصول على التلقيح.  •  أنشأت األقاليم الصحية مراكز
ّعاية المسنين أو في أماكن عملهم، إذا كان المرء موظفًا في  سيتلقى البعض العرض في المواقع المحلية كدور ر

مؤسسات الصحة أو الرعاية.

 من سيتلقى اللقاح؟ 
ُالهدف هو أن يعرض اللقاح على جميع من في الدنمارك الذين اعُتمد اللقاح لهم. ال نتوقع أن ُتعتمد اللقاحات مثاًل 

ُلذلك لن يعرض اللقاح على هذه الفئات. للحوامل والمرضعات واألطفال، و

لن نحصل في الدفعة األولى على لقاحات كافية للجميع. ولذلك سُتعطى أولوية اللقاح، في البداية، إلى الفئات األكثر 
ّر المسنين،  ّاطنين األكبر سنًا، والمقيمين في دو عرضة لمخاطر اإلصابة بمرحلة مرضية خطيرة، وهي تشمل المو

ّعاية المسنين،  واألشخاص المتقدمين في العمر ولديهم عوامل التعرض للمخاطر. الموظفون في الجهاز الصحي ور
ُجة، سيعطون األولوية األولى أيضًا.   ّالمعرضون لمخاطر متزايدة لإلصابة بالعدوى ويتولون رعاية الوظائف الحر

ُ، سيعرض على المزيد من الفئات تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.  بالتزامن مع استالمنا المزيد من اللقاحات خالل 2021



كيف يتلقى المرء رسالة العر ض المتعلقة باللقاح؟
ّعاية المسنين معلومات حول العرض من قبل  سيستلم المقيمون في مراكز الرعاية وموظفو الجهاز الصحي ومؤسسات ر
ّضين لمخاطر فائقة، كالمسنين المصابين بمرض خطير، فربما تتلقى  ّسساتهم أو أماكن عملهم. إذا كنت ضمن المعر مؤ

اتصال من قبل طبيبك أو المستشفى.

ّفئات المسنين التي ُتدعى باستمرار حسب تاريخ ميالدهم، سيستلمون رسالة عبر صندوق البريد الرقمي إما عبر بوابة 
borger.dk أو e-boks.dk. إن كنت معفيًا من البريد الرقمي، ستستلم رسالة عبر البريد العادي. 

حين تتلقى العرض بالتلقيح ضد كوفيد-19، ستحصل في الوقت ذاته على معلومات تتعلق بموعد تلقيك للقاح، وان كنت 
حجزت موعدًا بنفسك للتلقيح، فسيخبرونك كيف يتم ذلك.

إ

أين يحصل المر ء على اللقاح؟
أنشأت األقاليم الصحية مراكز للتلقيح في أنحاء البالد، حيث يتمكن معظم المواطنين من الحصول على التلقيح. سيتلقى 

ّعاية المسنين  ّعاية المسنين مثاًل. الكثير من الموظفين في جهاز الصحة ومؤسسات ر البعض عرضًا في مواقع محلية، كدار ر
ّعاية المسنين، أو في إحدى  ُ، سيعرض عليهم اللقاح في أماكن عملهم. قد يحدث ذلك مثاًل في المستشفى أو دور ر مثاًل

مراكز التلقيح اإلقليمية. سيتولى رب العمل اإلبالغ عن كيفية القيام بذلك. أما موظفو الصحة وغيرهم، الذين يعملون خارج 
ُالمستشفيات، سيعرض عليهم اللقاح في مراكز التلقيح.

 كيف يعمل اللقاح؟
ّسمى بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA. تؤدي اللقاحات إلى  ُم على ما ي اللقاحات األولى التي نستلمها تقو
قيام خاليا الجسم بتحفيز جهاز المناعة، بحيث يتعرف على الفيروس ويكافحه إذا ظهر الحقًا. وبعد التلقيح، بإمكان معظم 
الناس أن يتوقعوا أن يكونوا محميين جيدًا ضد اإلصابة بمرض كوفيد-19. ال نعرف إلى اآلن، إن كان سيحصل الجميع 
على وقاية كاملة، ولم نحصل بعد على توثيق مؤكد حول المدة التي تستمر فيها الوقاية، لكننا نتلقى المزيد من المعرفة 
باستمرار. نحن نستخدم فقط لقاحات معتمدة. وُيشترط لالعتماد أن تكون كال من الفاعلية والسالمة موثقتين في دراسات 

علمية كبرى، وأن تفوق الفوائد السلبيات المحتملة، كاآلثار الجانبية المحتملة مثاًل.

ستتوفر على المدى الطويل المزيد من اللقاحات المعتمدة ضد كوفيد-19، ولذلك قد يكون هناك اختالف في نوعية 
ُالذي يعرض على مختلف األشخاص. يمكنك قراءة المزيد حول ذلك على موقع دائرة الصحة   اللقاح 

 www.sst.dk/covid-vaccination

للحصول على مزيد من المعلو مات
 يمكنك قراءة المزيد والحصول دومًا على أحدث المعلومات حول اللقاح ضد كوفيد -19 على موقع 

 www.sst.dk/covid-vaccination

www.sst.dk/covid-vaccination-eng :المعلومات باإلنجليزية متوفرة في موقع

ّال عليك أن تتذكر النصائح المفيدة لدائر ة الصحة  ال يز
بالرغم من أننا على وشك البدء بالتلقيح ضد كوفيد-19، فسيستغرق ذلك وقتًا قبل حصول العدد الكافي على التلقيح. 

ولذلك فسيبقى من المهم لعدة أشهر أن تتبع النصائح العامة المفيدة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد في المجتمع.
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 اغسل يديك/
استعمل معّقم اليدين 

حافظ على مسافة 
تجاه اآلخرين 

َابق في المنزل إن 
كنت مريضًا 

كن حريصًا على 
النظافة المنزلية

اسعل واعطس في 
ثنية الذراع 

قّلل من االحتكاك 
الجسدي 

أطيب التحيات، 
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