
 Koronavaksine /لقاح كورونا

. يمكنك حجز موعد للتطعيم عبر للحصول على لقاح ضد كورونا لجميع سكان تروندهايمعرض تم تقديم 

 النموذج الرقمي.

 

 اآلن؟كورونا من يحصل على لقاح 

لقاح في أي وقت. يجب أن يحصل األطفال الذين تتراوح أعمارهم العاًما طلب  16يمكن ألي شخص يزيد عمره عن 

 عاًما على موافقة والديهم. 16و  12بين 

 ثةلثاالجرعة ال - ثرعاًما أو أك 65األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

 .Min sideثة( على الثالجرعة ال) عززةطلب جرعة معاًما أو أكثر، يمكنك  65إذا كان عمرك 

 .كورونايجب أن تكون قد مرت خمسة أشهر على األقل منذ تلقيك للجرعة الثانية من لقاح 

، فال كوروناالجرعة الثانية من لقاح  على تلقيكعلى األقل خمسة أشهر  إذا لم تكن قد تلقيت رسالة نصية قصيرة ومر  

 يزال بإمكانك حجز موعد.



 الجرعة الثالثة -للخطر األشخاص المعرضون 

قبل أن تتمكن من تلقي  كورونايجب أن تكون قد مرت أربعة أسابيع على األقل منذ أن تلقيت جرعتك الثانية من لقاح 

 .كوروناجرعتك الثالثة من لقاح 

بتلقي  تنصح كخدمة صحية متخصصة أخرى يفيد بأنمن أو  St. Olav سانت أوالف/ إذا تلقيت خطابًا من مستشفى

 .Min sideرعة ثالثة من اللقاح، فيجب عليك التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالبلدية من خالل زيارة ج

قصيرة من بلدية تروندهايم وأنت  إذا لم تكن قد تلقيت خطابًا من الخدمة الصحية المتخصصة أو تلقيت رسالة نصية

 Minتنتمي إلى إحدى هذه المجموعات، فيجب عليك التسجيل عبر موقع الويب الخاص بالبلدية من خالل زيارة 

side. 

 اللقاحات المستخدمة في تروندهايم

اقرأ المزيد على موقع المعهد الوطني للصحة في تروندهايم.  Moderna و Pfizer تُستخدم اآلن لقاحات من شركة

 .العامة

 

 حجز موعد للتطعيم

 النموذج/تمارةساال

 .لحجز موعد للتطعيم االستمارة الرقمية /رقميالنموذج اليمكنك استخدام 

تسجيل الدخول لحجز موعد للتطعيمقم ب  

فهم الرقمي ذوي القربة /لألقاربيمكن   .تقديم طلب لك عن طريق تسجيل الدخول إلى النموذج باستخدام معر 

 هاتف

 . 52 90 50 90إذا لم تتمكن من حجز موعد عبر اإلنترنت، يمكنك االتصال على 

 اللقاح قبل طلب هيجب أن تعرفهذا ما 

 (، أم يجب علي حجز موعد؟مسبق دون موعدمن  )حضورورالى مركز التطعيم الحضفقط هل يمكنني 
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محطة التطعيم في  الى 14.00والساعة  09.00الساعة بين من االثنين إلى الجمعة  دون موعد مسبقيمكنك الحضور 

Sluppen. 

 االنتظار، ما زلنا نوصيك بحجز موعد مسبقًا. طابورلتجنب 

 كم من الوقت يجب أن أنتظر ألخذ لقاح آخر؟

 واللقاحات األخرى.كورونا أسبوع واحد على األقل بين لقاح  يمر  يجب أن 

 ماذا أفعل إذا احتجت إلى مترجم؟

 لديك الحق في الحصول على مترجم. المترجم مجاني.

سيقومون بحجز موعد لك ألخذ اللقاح . 52 90 50 90إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري ، اتصل بهاتف كورونا 

 ومترجم إذا لزم األمر.

من المترجمين الفوريين والمهنيين الصحيين واجب الحفاظ على السرية. هذا يعني أنهم يحتفظون بسرية  على كل

 المعلومات المتعلقة بصحتك.

 موعدإلغاء أو تغيير ال

تسجيل الدخول إلى عن طريق  موعد، يمكنك تغيير أو إلغاء الحددينلحضور في الوقت والمكان المتتمكن من اإذا لم 

 .90 50 90 52، أو االتصال بالرقم اللقاحطلب  استمارة /نموذج

 ؟موعديمتى 

 .أخذ اللقاح الخاص بكلمعرفة متى يكون موعد  اللقاحطلب  استمارة /تسجيل الدخول إلى نموذجيمكنك 

 عاًما 16الموافقة على تطعيم األطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 

على التطعيم من كال  خطيةعاًما قد حصلوا على موافقة  16يجب أن يكون األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 

إلى محطة التطعيم. االستمارات/النماذج أحضر معك. كي يتمكنوا من أخذ اللقاحلحضانتهم الوالدين المسؤولين عن   

، يجب أن يكون الشخص المرافق للطفل قد حصل على سميةو الرالعامة الجهات بالنسبة لألطفال الخاضعين لرعاية 

 موافقة خطية من خدمة رعاية الطفل.

 التطعيم.الى موعد معبأتين  ذاتيالقرار اإلواستمارة  موافقةالاستمارة معك حضر أ



 التطعيم ركزم الىمعلومات عملية والحضور 

 أين يتم التطعيم؟

 .Sluppenمركز محطة/ يتم التطعيم في 

 .NTNUجامعة  إمتحانات، غرف  Sluppenvegen 14العنوان: 

 خلف المبنى مباشرة. موقف السياراتسيارة في  300من الممكن إيقاف ما يصل إلى  قف السيارات:مو

. من Sluppenو  Lerkendal( بين 19رقم  الرحلةحافالت مكوكية ) AtB شغل شركةت الحافلة:

Lerkendal بحر في أيام  15.49 الساعة و 07.59الساعة دقيقة بين  20كل ذهاباً و إياباً الحافالت  سير، ت

 .AtBانظر المزيد من المعلومات على موقع األسبوع. 

 .Sluppenمكنك هنا مشاهدة فيلم عن كيفية إجراء التطعيم في ي

 .Sluppenالتطعيم في  مركز/اقرأ المزيد عن محطة

 مركز التلقيحهل تقدم البلدية خدمة النقل الى 

 .اللقاح مركزال ، يجب عليك ترتيب النقل الخاص بك إلى 

  .Sluppen و Lerkendal ( بين19رقم  الرحلةحافالت مكوكية ) AtB ر شركةسي  ت

 من خالللسير الحافالت يتم اإلبالغ عن الجدول الزمني 

  ط السفرخط  مُ تطبيق ATB 

 جداول مواعيد Atb  علىو المنشورة والمقاالت الموجودة atb.no  بانتظام اإلعالن عنهاوالتي يتم. 

 28.html-article16018-sluppen-til-www.atb.no/aktuelt/vaksinebuss 

  ً  الجدول الزمني ُمدرج أيًضا في منطقة التطعيم، ويتم تحديثه أسبوعيا

 على االنترنت AtBلمزيد من المعلومات راجع موقع 

 عندما أحضر الى الموعد؟ما الذي يجب علي أن اتذكره 

 في الموعد المحدد الحضور 

 الكمامة  /ارتداء قناع الوجه 

  أو البطاقة المصرفية  رخصة القيادةإحضار الهوية، على سبيل المثال جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية أو

 صورة مع

 قصير األكمام قميص لئمة للتطعيم، مثلالمالبس م ارتداء 

  العهد باألدوية التي تتناولهاقائمة حديثة إحضار 

 ؟درب أو مرافق هل يمكنني إحضار رفيق



 .الى ذلك إذا كنت بحاجة درب او مرافق حسب الضرورةيمكنك إحضار رفيق 

أثناء الدخول الى لمعاقين بعد التطعيم ، يجب أن تخبر الحراس عن هذا اإذا كنت تعتمد على استخدام مخرج 

 على تصريح خروج.، حتى تتمكن من الحصول المركز

 هل يمكنني المغادرة بمجرد تلقيحي؟

 دقيقة. 20راقب لمدة يجب أن تبعد التطعيم ، 

 دقيقة. 60لمدة  تكراقبفيجب مإذا كان لديك سابقًا رد فعل تحسسي شديد، 

 حتى لو كنت مريًضا؟ موعدهل يمكنني الحضور إلى ال

 ال ، يجب أن تكون بصحة جيدة عندما تحضر للتطعيم.

 أخرى لألمراض المعدية.أو أعراض إذا كنت تعاني من أعراض البرد أو عالمات  الى الموعديجب أال تحضر 

 شهادة كورونا

والنتيجة إذا  19-، وما إذا كنت محصنًا بعد اإلصابة بمرض كوفيد اللقاحما إذا كنت قد تلقيت  كوروناشهادة  بينتُ 

 .ةسلبيً الخاص بك  كورونااختبار نتيجة  تكان

 لرؤية شهادة كورونا الخاصة بك helsenorge.noقم بتسجيل الدخول إلى 

 .FHIو  helsenorge.noموقع مزيد من المعلومات حول شهادات كورونا في 

 معلومات مزيد من 

 كوروناحول لقاح 

  helsenorge.no على موقعكورونا لقاح حول  ●

 من المعهد الوطني للصحة العامة كورونالقاح  حول ●

 معلومات عامة موجزة مع الرسوم التوضيحية - 3-2-1في  كورونالقاح  ●

  تقدم شروحاتأفالم بسيطة  -معلومات بعدة لغات  -حول التطعيم  ● ●

 

 سنة 15-12حول تطعيم المراهقين 



معلومات موجزة مع الرسوم  - عاًما 15و  12للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  كورونالقاح  ●

 التوضيحية

 نيابة عن األطفال كورونا  على لقاح مزيد من المعلومات من مديرية الصحة النرويجية بشأن الموافقة  ●

عاًما )بلدية  15و  12لألطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  كورونامعلومات حول لقاح  ●

 تروندهايم(
 

على التطعيم من كال  خطيةصلوا على موافقة عاًما قد ح 16يجب أن يكون األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 

 .إلى محطة التطعيممعك حضر النماذج التلقي التطعيم. حضانتهم الوالدين المسؤولين عن 


