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 كیفیة الحصول على اللقاح في تروندهایم
 

 في األسابیع واألشهر المقبلة، سیتم تقدیم لقاح لجمیع سكان تروندهایم ضد كوفید -19. الهدف هو أن یتم
 تطعیم معظم الناس قبل الصیف.

 
 إذا كان لدیك هاتف محمول ، فستتلقى رسالة نصیة قصیرة عندما یحین دورك للتطعیم. إنه باللغة النرویجیة،

 والمحتوى مهم. إذا كنت ال تفهم ما تقوله الرسالة، اتصل بشخص یمكنه مساعدتك في الترجمة.
 

 یجب أن تعرف هذا عن خطة التطعیم في بلدیة تروندهایم:
 
 

 یجب أال تطلب موعدًا للتطعیم/اللقاح حتى ُیطلب منك القیام بذلك. سیتم االتصال بك عندما یحین دورك لتلقي●
BankID اللقاح. عندئذن تذهب إلى موقع بلدیة تروندهایم وتحجز الیوم والساعة للتطعیم. یجب علیك استخدام 

 (شریحة رموز أو على الهاتف المحمول) لتسجیل الدخول.
 إذا لم تكن لدیك الفرصة لتسجیل الدخول باستخدام BankID ، أو لم تتمكن من الحضور الى الموعد الذي●

 حجزته، فیمكنك االتصال بالهاتف90 50 90 52 . تذكر أن تخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري عند أخذ
  اللقاح.

 تذكر إحضار وثیقة إثبات الهویة عند حضورك الى الموعد (جواز السفر أو بطاقة الهویة الوطنیة أو رخصة●
 القیادة أو البطاقة المصرفیة مع صورة).  ال یمكنك الحصول على التطعیم/اللقاح دون حجز موعد مسبق.

 اللقاح مجاني للجمیع.●
 من المهم أن تحضر في الوقت المتفق علیه، ال تصل متأخرًا!●
 إذا كنت تتناول أدویة منتظمة/عالجات دائمة، فیجب علیك إحضار قائمة عامة بأسماء هذه األدویة.●
 سیتم نشر معلومات بشكل مستمر على موقع بلدیة تروندهایم اإللكتروني حول المجموعات التي لها األولویة في●

 أي وقت من األوقات. أول من یتم تطعیمه خالل التطعیم الشامل هم الفئة العمریة 75 و ما فوق.
 إن السلطات الصحیة الوطنیة هي التي تقرر ترتیب األشخاص الذین سیتم تطعیمهم. سكان دور التمریض ،●

 وغیرهم من كبار السن و / أو الذین لدیهم أمراض خطیرة و مزمنة لهم األولویة.
 ستجري بلدیة تروندهایم عملیة التطعیم في Statens Hus في شارعPrinsens gate 1  وفي العدید من●

 المباني في أماكن مختلفة من أحیاء المدینة. سیتم تقدیم مزید من المعلومات حول هذا الحًقا.
 سیواجه بعض األشخاص مشاكل في الحضور الى مراكز التطعیم بسبب المرض أو اإلعاقة المزمنة. أنت الذي●

 تحصل على خدمات من الرعایة المنزلیة سیتم إخطارك من خالل خدمة الرعایة المنزلیة بشأن اللقاح، أو یمكنك
 االتصال على الهاتف 90 50 90 52.

 یتم إعطاء جمیع لقاحات كوفید -19 على مرحلتین تفصل بینهما بضعة أسابیع لتوفیر أقصى قدر من الحمایة.●
 یتم طلب الجرعة األولى والثانیة في نفس الوقت. سُیطلب منك أیًضا اإلجابة عما إذا كنت ترید تلقي اللقاح أم ال.

 وافقت السلطات الصحیة النرویجیة حتى اآلن (اعتباًرا من 20/1/2021) على لقاحین ضد كوفید -19. كال●
 اللقاحین المعتمدین لهما نفس درجة الحمایة تقریًبا. كما أن العدید من اللقاحات األخرى هي قید اإلعتماد. سوف

 تتلقى اللقاح المتاح في أي وقت من األوقات.
 تم اختبار اللقاحات بدقة و قد تم اعتمادها لالستخدام. جمیع اللقاحات لها آثار جانبیة، لكن معظمها خفیف وعابر.●

 ستراقب سلطات األدویة عن كثب أي آثار جانبیة للقاحات الجدیدة، وبالتعاون الوثیق مع البلدان األخرى.
  



 من النادر جًدا أن یصاب األطفال بمرض خطیر بسبب الكورونا. لم ُتختبر اللقاحات التي ستصل إلى النرویج●
 أوًال إال بدرجة قلیلة على األطفال والشباب. لذلك یوصى، في المقام األول ، بعدم تلقیح األطفال دون سن 18

 عاًما.
 سیتمكن األطباء العامون في النهایة من تحمل مسؤولیة أجزاء من عملیة التطعیم باالتفاق مع بلدیة تروندهایم ،●

 ولكن سیتم تقدیم اللقاحات بشكل أساسي في المراكز القائمة.
 سیكون العاملون الصحیون المختصون حاضرین دائًما في المباني/ المراكز التي یتم فیها التطعیم.●
 یجب أن تكون بصحة جیدة عندما تحضر للتطعیم ، ویجب علیك ارتداء كمامة/ قناع للوجه.●
 لدیك الحق في الحصول على مترجم إذا كنت في حاجة إلیه.  المترجم مجاني. أبلغ عن حاجتك لمترجم، إن كنت●

 بحاجة الى ذلك، عندما یحین دورك في التطعیم. على كل من المترجمین الفوریین والعاملین الصحیین واجب
 الحفاظ على السریة. هذا یعني أنهم یحتفظون بسریة المعلومات المتعلقة بصحتك.

 اللقاح اختیاري، على الرغم من أنه رغبة وطنیة أن یتم تطعیم أكبر عدد ممكن من الناس.●
 
 

 أسئلة وأجوبة حول لقاح كورونا:
 

 سؤال: هل التطعیم اختیاري أم إلزامي؟
  جواب: جمیع التطعیمات/ اللقاحات في النرویج طوعیة. هذا ینطبق أیًضا على لقاح كوفید-19.

 
 سؤال: ما هي تكلفة التطعیم ضد كوفید-19 (Covid-19)؟

 جواب: التطعیم ضد Covid-19 مجاني.
 

 سؤال: هل یمكنني اختیار نوع اللقاح الذي أرغب في تلقیه؟
جواب: سیقدم لك اللقاح المتاح في جمیع األوقات. وافقت السلطات الصحیة النرویجیة حتى اآلن (اعتباًرا من 20 / 1-

 2021) على لقاحین ضد كوفید-19. كال اللقاحین المعتمدین لهما نفس درجة الحمایة تقریًبا. في وقت الحق، قد تتم
  الموافقة على العدید من اللقاحات األخرى.

 
 سؤال: هل تم اختبار اللقاح بشكل جید بما فیه الكفایة؟

 جواب: اللقاحات التي تمت الموافقة علیها تم اختبارها بدقة.
 

 سؤال: هل للقاح آثار جانبیة؟
 جواب: یمكن أن یكون لجمیع اللقاحات آثار جانبیة، لكن معظمها خفیف وعابر. اقرأ عن اللقاحات المعتمدة واآلثار

 الجانبیة المحتملة (النص النرویجي)
 

 سؤال: هل یجب تطعیم األطفال؟
 جواب: ال، لن یتم إعطاء لقاح لألطفال والشباب الذین تبلغ أعمارهم 18 عاًما في الوقت الحالي. االستثناء هو األطفال

 الذین هم في الفئات المعرضة للخطر.
 

 سؤال: هل تم اختبار اللقاح بشكل كاٍف على األطفال؟
 جواب: لم یتم اختبار اللقاحین األولین اللذین تمت الموافقة علیهما على األطفال والمراهقین/ الیافعین. كما أن األطفال ال

 یمرضون بنفس القدر مثل البالغین. في البدایة ال یوصى بتطعیم األطفال والشباب الذین تقل أعمارهم عن 18 عاًما.
 

 سؤال: متى أتوقع أن أتلقى اللقاح؟ كیف هي خطة التلقیح و كم تسیر بسرعة؟
 جواب: تطمح بلدیة تروندهایم الى أن یتم تطعیم أولئك الذین هم فوق 18 عامًا والراغبین في الحصول على اللقاح بحلول

 20 یونیو/ حزیران. یتم تحصین الفئات األكبر سنًا واألكثر ضعفًا أوًال، لكن سرعة خطة التلقیح لم تتضح بعد.



 
 سؤال: هل یمكنني تطعیم األسرة كلها مًعا؟

 جواب: ال، یمكنك فقط أن تطلب اللقاح لنفسك.
 

 سؤال: ماذا لو كنت أعاني من أمراض أخرى، فهل ال یزال بإمكاني الحصول على اللقاح؟
 اإلجابة: نعم ، یمكنك ذلك ، طالما لم یكن لدیك أعراض مرتبطة بفیروس كورونا، أو إذا نصحك طبیبك بعدم أخذ اللقاح

 ألسباب طبیة.
 

 سؤال: وماذا عن كبار السن والمرضى جدا هل یمكن تطعیمهم؟
 جواب: نعم ، بشرط عدم وجود أسباب طبیة محددة تمنعهم من أخذ اللقاح.

 
 سؤال: هل یمكنني حجز موعد مع طبیبي العام للحصول على اللقاح؟

 جواب: في الوقت الحالي ، الهدف هو تلقیح أكبر عدد ممكن من األشخاص في مراكز اللقاحات القائمة/ التي تم إنشاؤها.
 

 سؤال: هل یمكن لخدمة التمریض المنزلي إعطائي اللقاح؟
 جواب: نعم ، إذا لم یكن لدیك إمكانیة أو قدرة  للوصول إلى موقع/ مركز التطعیم ، یمكن للممرضة المنزلیة إعطاؤك

 اللقاح بناًء على موعد.
 

 سؤال: هل تقدم البلدیة النقل من / إلى موقع التطعیم إذا لم تكن لدي إمكانیة للوصول إلى هناك بمفردي؟
 جواب: ال ، علیك ترتیب النقل الخاص بك. سیتم تقدیم التطعیم للمرضى والمعوقین في المنزل.

 
 سؤال: هل یمكنني إحضار رفیق درب/ مرافق؟

 جواب: ال ، العتبارات تتعلق بمكافحة العدوى ، یجب على المرافق االنتظار خارج موقع/ مركز التطعیم. یمكن االستثناء
 من هذا في حاالت قلیلة.

  
 سؤال: هل یمكنني الحصول على ما یثبت أنني تلقیت التطعیم فیما یتعلق بالسفر والتأمین وما إلى ذلك؟

 جواب: نعم یمكنك الحصول على بطاقة اللقاحات.
 

 سؤال: متى وكیف سیتم إخطاري بدوري؟
 جواب: سیتم االتصال بك عندما یحین دورك ، على شكل رسالة نصیة قصیرة. إذا كنت ال تفهم ما هو مكتوب في الرسالة

 النصیة حول التطعیم/ اللقاح الذي تلقیته من بلدیة تروندهایم ، فیمكنك االتصال بالهاتف 90 50 90 52. و إذا أتیحت
 لك الفرصة أو استطعت ذلك، أدخل  إلى رابط االنترنت الذي یظهر في الرسالة التي تتلقاها.

 
 سؤال: ما هي المدة التي یجب أن آخذها بالحسبان عند الحضور؟

 جواب: التطعیم نفسه سیستغرق بضع دقائق. بعد أن یتم تطعیمك، علیك االنتظار لمدة 20 دقیقة  من أجل أن نكون على
 یقین من أن كل شيء سار على ما یرام.

 
 سؤال: هل یمكنني المغادرة بمجرد تلقیحي؟

 جواب: یجب االنتظار لمدة 20 دقیقة قبل أن تتمكن من مغادرة موقع/مركز التطعیم.
 

  



 ستجد هنا مزیًدا من المعلومات حول تطعیم Covid-19 باللغة النرویجیة:
/https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine 

 
 

  برنامج التحصین ضد فیروس كورونا:
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-corona

/virus-vaccine-first 
 
 

 تكوین الفئات العمریة في مدینة تروندهایم:
 85 سنة فما فوق: 1214 رجًال و 2347 امرأة

 84-75 سنة: 4103 رجًال و 4988 امرأة
 من 65 إلى 74 سنة: 8342 رجًال و 9082 امرأة

 64-55 سنة: 10692 رجًال و 10813 امرأة
 54-45 سنة: 13523 رجًال و 12956 امرأة

 20 - 44 سنة: 43034 رجًال و 38528 امرأة
 
 

 ال تذكر هذه اللمحة العامة أي شيء عن األشخاص المصابین بأمراض / حاالت مرضیة معینة. كما ال یتم الفصل بین
 المقیمین في دور رعایة المسنین ومجموعات العاملین الصحیین الذي وقع علیها اإلختیار.

 إذا كنت ترید معرفة المزید حول هذا الموضوع ، یمكنك أن تقرأ هنا عن ترتیب التطعیم (النرویجي):
/https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine 

 
 باللغة اإلنجلیزیة:

https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-corona
/virus-vaccine-first 

 
 

 سیتم أیًضا نشر جمیع المعلومات الواردة في هذه الكتاب على موقع بلدیة تروندهایم:
/https://www.trondheim.kommune.no 
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