اسم البلدية

تلقيح

مجاني
(ممول بالكامل من قبل
الحكومة)

إشعار بشأن لقاح فيروس
كورونا
مراحل عملية التلقيح

 1تأكد من الموعد المتاح لتلقيك للقاح
سيتم القيام بتقديم لقاح فيروس كورونا بالتتابع للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن
وأولئك الذين يعانون من حاالت مرضية مزمنة .يرجى التأكد من الترتيب الخاص بموعد تلقيحك
واالنتظار حتى يحين دورك.
*يرجى انتظار اإلعالن من طرف الحكومة .يمكنك أي ً
ضا مراجعة الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الصحة والعمل والرفاهية أو مكتب االستشارة
في بلديتك.
* يرجى الرجوع إلى الصفحة الخلفية فيما يخص كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية مزمنة.
*على الرغم من إمكانية وجود فترة انتظار قصيرة ،إال أننا سنتأكد من أن جميع الراغبين في االستفادة من اللقاح سيتمكنون من تلقيه في
الوقت المناسب ،لذا يرجى التحلي بالصبر.

2

إيجاد مؤسسة طبية أو مركز تلقيح

عليك القيام بالبحث عن مؤسسة طبية أو مركز تلقيح حيث يمكنك تلقي التلقيح من
خالل منشورات العالقات العامة في مدينتك أو بلدتك أو عبر اإلنترنت.
لمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى موقع المعلومات العامة الخاص بتلقيح فيروس كورونا على
اليمين.

عنوان موقع معلومات لقاح فيروس كوروناhttps://v-sys.mhlw.go.jp :
* إذا لم تتمكن من العثور على مؤسسة طبية أو مركز تلقيح ،يمكنك االتصال ببلديتك.
*يجب االستفادة من اللقاح في المدينة أو البلدة أو القرية التي تم تسجيل إقامتك فيها (مكان إقامتك) ،إال في
حالة دخولك إلى المستشفى أو استقبالك في مرفق صحي.
رمز ثنائي األبعاد لكود
موقع تصفح فيروس
كورونا

*يرجى االطالع على الصفحة الخلفية للحصول على معلومات حول اللقاحات خارج عنوانك المسجل.
* ال يمكن إجراء الحجز مباشرة لتلقي اللقاح من خالل موقع معلومات لقاح فيروس كورونا.

 3قم بحجز موعد واحصل على التلقيح
المرجو االتصال بالمؤسسة الطبية أو البلدية التي تريد تلقي التلقيح فيها.
القيام بأخذ موعد مباشر ًة مع مؤسسة طبية (عبر
الهاتف ،اإلنترنت ،إلخ).
مركز االتصال:

+

المؤسسات الطبية المعنية
في منطقتك
مراكز التلقيح في
البلديات

・ قسيمة (مرفقة مع هذا اإلشعار)
・وثائق إثبات الهوية (رخصة القيادة ،بطاقة التأمين
الصحي ،إلخ).

األشياء
التي يجب
إحضارها

*المرجو قياس درجة حرارة جسمك في المنزل قبل الخضوع للتلقيح ،وأحجم عن تلقي اللقاح واتصل بمكتب البلدية أو المؤسسة الطبية
التي أخذتها فيها الموعد في حالة ما إذا كنت تعاني من حمى واضحة أو ال تشعر بصحة جيدة.
*يرجى ارتداء مالبس تسهل الوصول إلى كتفيك.
*من أجل الحصول على التأثير الكامل للقاح ،يجب تلقي جرعتين من نفس نوعية اللقاح خالل فترة زمنية محددة .عند تلقي الجرعة
األولى ،يرجى التحقق من موعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.
* القسائم أو الكوبونات المرفقة هي بمثابة شهادتي تطعيم أو شهادتي تلقيح .يجب إحضار هذا النموذج معك في كل مرة ،ويرجى عدم
قطعه.

◎ الشروع في تلقيح كبار السن
بينما تقرر الشروع في إجراء التلقيحات لفائدة األشخاص الذين سيبلغون  65عا ًما خالل عام ( 2021األشخاص الذين ولدوا في أو قبل 1
أبريل  ،)1957إال إنه يمكن تقسيم الفترة الزمنية بدقة أكثر.

◎ ما معنى شخص يعاني من حالة مرضية مزمنة؟
سيتم الشروع في التلقيحات لفائدة األشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية مزمنة بعد كبار السن .يتم تحديد األشخاص الذين
ي من المعايير التالية (اعتبارًا من  18مارس .)2021
يعانون من الحاالت المرضية المزمنة على أساس استيفائهم أل ٍ
 .1األشخاص المصابون باألمراض أو الحاالت التالية ويتلقون رعاية صحية خارج المستشفى أو داخلها
 .1أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

 .8تلقي عالج يضعف أداء الجهاز المناعي بما في ذلك المنشطات

 .2أمراض القلب المزمنة (بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم)

 .9األمراض العصبية والعضلية المصاحبة لخلل مناعي

 .3أمراض الكلى المزمنة

 .10ضعف وظائف الجسم بسبب أمراض عصبية أو عضلية (بما في ذلك اضطرابات التنفس)

 .4أمراض الكبد المزمنة (باستثناء مرضى الكبد الدهني والتهاب الكبد المزمن)

 .11خلل على مستوى الكروموسومات

 .5مرض السكري المعالج باألنسولين أو األدوية األخرى .أو مرض السكري المرتبط
بأمراض أخرى

 -12اإلعاقات العقلية والجسدية الشديدة (اإلعاقات الجسدية الشديدة واإلعاقات الذهنية الشديدة)

 .6أمراض الدم (باستثناء فقر الدم الناجم عن نقص الحديد)
 .7األمراض التي تعيق عمل جهاز المناعة (بما في ذلك األورام الخبيثة قيد العالج)

 .13متالزمة انقطاع النفس أثناء النوم
 .14مرض عقلي حاد (يستلزم المكوث في المستشفى لعالجه أو حمل شهادة إعاقة ذهنية أو شهادة
إعادة تأهيل أو يندرج تحت فئة "شديد ومستمر" في مؤسسة للرعاية الطبية مدعومة ذاتيا (مستشفى
لرعاية األمراض النفسية)

 .2األفراد الذين يعانون من السمنة والذين يستوفون المعايير (مؤشر كتلة الجسم  30أو أعلى)
مؤشر كتلة الجسم = وزن الجسم (كجم) ÷ الطول (م) ÷ الطول (م)
*مثال مؤشر كتلة الجسم  :30طول  170سم ووزن  87كجم ،طول  160سم ووزن  77كجم.

سيشرع في تلقيح العاملين في مرافق رعاية المسنين في نفس الوقت.

◎ التلقيح في أماكن غير تلك التي تم فيها تسجيل بطاقة اإلقامة (مكان اإلقامة)
・إذا كنت تتلقى اللقاح في مؤسسة أو مرفق طبي حيث يتم عالجك أو استقبالك ← يرجى استشارة المؤسسة أو المرفق الطبي.
・إذا كنت تتلقى اللقاح في مؤسسة طبية حيث يتم عالجك من حالة مرضية مزمنة ← يرجى استشارة المؤسسة الطبية.
・إذا كان مكان إقامتك مختل ًفا عن عنوانك ← يمكنك تلقي اللقاح في المنطقة التي تعيش فيها حاليا.
يرجى الرجوع للموقع اإللكتروني الخاص بلقاح فيروس كورونا أو االتصال بمكتب االستشارة التابع للبلدية التي تقطن فيها حاليا.

◎ موافقتك ضرورية لالستفادة من اللقاح
إذا كنت تخضع حاليًا لعالج من مرض ما أو لديك مخاوف بخصوص حالتك الصحية ،يرجى استشارة طبيب األسرة قبل اتخاذ قرار بشأن
االستفادة من التلقيح أم ال.

Search

مكتب ومقر إقامة رئيس الوزراء الياباني
ومجلس وزرائه
لقاحات فيروس كورونا المستجد

لمزيد من المعلومات حول فعالية وسالمة لقاح فيروس كورونا ،يرجى زيارة
صفحة لقاحات فيروس كورونا المستجد على الموقع اإللكتروني لمكتب ومقر
إقامة رئيس الوزراء الياباني ومجلس وزرائه.

إذا كنت ال تستطيع تصفح الموقع ،يرجى االتصال بمقر بلديتك.

معلومات االتصال لالستفسار

