
ي أوتريخت
 
وس كورونا ف   معلومات عن التطعيم ضد فير

   

ي تطعيم ضد كورونا. سيتلقى األشخاص المسجلون لدى منظمة 
ي هولندا تلقى

 
حول ما  STILيمكن ألي شخص ف

(. سيتم 0630390571رسالة عبر الواتس أب أو رسالة نصية من الرقم ) -إذا كانوا يريدون أخذ اللقاح-يمكنهم فعله 
ي المكتب. 

 
  أيضا توفبر المعلومات ف

 
 

 جيد ان تعلم: 
   

ي اللقاح ال تحت •
. من أجل تلقى   اج إىل ترصي    ح إقامة أو بطاقة هوية أو تأمير  صحي

ي  •
 
  إنه مجان

•  . ي اللقاح ليس إلزامي
  تلقى

  . فهي جرعة واحدة. Janssenسوف تحصل عىل لقاح جانسن  •

ي للحكومة المركزية  Janssenيمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول لقاح  •
 
ون عىل الموقع اإللكبى

-vaccinatie/soorten-https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus
coronavaccins/janssen 

  

يبك إذا كانت لديك ليس من الممكن الحصول عىل لقاح آخر كلقاح فايزر او موديرنا خالل هذا األسبوع. اتصل بطب •
  أسئلة حول اللقاحات األخرى. 

طة أوالعدالة(.  •   لن يتم مشاركة بياناتك مع الحكومة )الشر

 

   

  يوليو)تموز( 2يونيو)حزيران( إىل الجمعة  28الزمان: من االثنير  
 
ا حتى  9.30اإلثنير  والثالثاء واألربعاء والخميس: من  •

ً
  مساء   4صباح

  مساءا 2صباحا حتى  11.30الجمعة: من  •

  فسوف تتلقى اللقاح أيام االثنير  والثالثاء والجمعة Lوحتى الحرف  Aإذا كان اسم العائلة يبدأ بالحرف  •

  فسوف تتلقى اللقاح أيام األربعاء والخميس والجمعة Zوحتى الحرف  Mوإذا كان اسم العائلة يبدأ بالحرف  •

 
   

 Dominicus Kerkينيكوس مكان التلقيح: كنيسة دوم
 
  أوتريخت  Palestrinastraat 1, 3533EHالعنوان:  •

  ، المدخل الرئيسي للكنيسة Händelstraatالمدخل من شارع  •

ية،  • ي أو إذا كنت ال تتحدث الهولندية أو اإلنجلبر 
ي المسر

 
ي وحدك اال إذا كنت تواجه صعوبة ف

من االفضل أن تأنى
  فيمكنك إحضار شخص واحد معك. 

• https://goo.gl/maps/WwvowBDRuS2nog8o7  

   
  

  

  
 
 
 

 
 

    مدخل الكنيسة

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/janssen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/janssen
https://goo.gl/maps/WwvowBDRuS2nog8o7


  ماذا تأخذ معك؟
 
ء عليه اسمك وتاري    خ ميالدك • ي

  شر
  قناع الوجه •
ي الكتف( •

 
ي مناسب )سيتم اعطاء اللقاح ف   لباس خارجر

ترصي    ح صحي  •
[

https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/Corona/Grensstreek/210301_GGD_G
pdfHOR_Gezondheidsverklaring_NL__2_.    إذا لم يكن لديك طابعة؟ يمكنك الحصول عىل ترصي    ح صحي .]

  ! STILمطبوع من 
، واسم الطبيب ورقم هاتفه •   البيانات الطبية ذات الصلة: الدواء الذي تستخدمه، والرسائل من المستشق 

 
   

  أسئلة؟
 
نت من خالل تطبيق ال  • ي  ZOOMإذا كان لديك أسئلة فيمكنك طرحها خالل اجتماع عبر اإلنبى

 
يونيو )حزيران(  23ف

  صباحا. سيتم نشر رابط االجتماع هنا.  11:00وحتى  9:00من 
•  

 

  احصل عىل معلومات أكبر من: 
 
  كورونا فيروس Pharos   منظمة فاروس •
 Rode Kruis  edcross.nl)Helpful Information in Utrecht (rالصليب االحمر •

   

  لالستفسار: 
 
•  : ي

ون  يد اإللكبى   utrecht.nl-Vacinations@stilعبر البر
  .0630390571او أرسل رسالة نصية او واتس أب عىل الرقم  •
 
 
 

 

https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/Corona/Grensstreek/210301_GGD_GHOR_Gezondheidsverklaring_NL__2_.pdf
https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/Corona/Grensstreek/210301_GGD_GHOR_Gezondheidsverklaring_NL__2_.pdf
https://www.pharos.nl/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://www.pharos.nl/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://www.pharos.nl/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://www.pharos.nl/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://helpfulinformation.redcross.nl/utrecht?categoryID=4&subCategoryID=6

