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 !نحن ننصح بأخذ مطعوم كورونا ،نعم

 إنتاجإلختبارات  الالزم أو العدد هو أكبر من الحد األدنى وهذا ،شخص 40.000من  أكثرعلى  هبتتجر تم مالمطعو هذا 

 .المطاعيم

 طة يتم تناولحدوث حساسية مفر حال في بالنعاس. شعور ،صداع في منطقة التطعيم، : ألمبسيطة جانبية أعراض ستظهر 

 .أدوية مخصصة

 يحتوي على هو .بالجينات المطعوم ال يغير هذا ،ال بالتأكيد mRNA (وليس DNA)، أنه مشابه ألغلب  يعني هذا

 .mRNAالفيروس إلى خاليانا  يدخل ،نمر بها التي جميع نزالت البرد . فيالمنتشرة مطاعيم نزالت البرد الفيروسية

 (المطاعيم) عام. تسمح مسببات األمراض الضعيفة 100معروف ومثبت منذ أكثر من  المطعوم لهذا المبدأ األساسي إن 

قبل الذهاب لقضاء عطلة في الخارج  ، يتم تطعيمنا جميعًاوبطبيعة الحال للجسم ببناء دفاعات ضد الفيروس. أو مكوناتها
والحصول على التطعيمات ضد التيتانوس والحصبة والسعال الديكي وشلل األطفال. تم القضاء على العديد من األمراض 

 .أنها تعمل نعم الخطيرة مثل الجدري بفضل التطعيم.

  إذا كان بإمكانك نقل الفيروس  أماالتطعيم من الدورات الشديدة أو حتى المميتة لعدوى كورونا.  أن يحميك تقريبا المؤكدمن

 .على الرغم من تلقيحك لم يتم تحديده بشكل قاطع

 على اإلنترنت. يمكنك أيًضا العثور على معلومات مفصلة على موقع الويب  وهي متاحة تم نشر دراسة اللقاح الكاملة

 أكثر جدية من إنهافلذا  .اآلراء بدالً من الحقائق الخاص بمعهد روبرت كوخ أو معهد بول إيرليش. هذه المصادر تنشر

YouTube أو WhatsApp وأ Facebook.. 

 نريد ال ما وقت وفي ،الطعام لتناول والخروج والسفر أحبائنا مقابلة نريد. اإلمكان قدر لطبيعيةا الحياة عودة نريد كلنا 

 !الحياة إلى سبق عهدها عودةل األسلم الطريق هو للتطعيم اإلستعداد .FFP2  كمامة نرتدي أن

 !معنا افعلها :ذلك جلأل

 !كورونانفسك ضد  طعم

 .التطعيم لدينا مواعيد  توفرفي حال  نخبركمس

 سأل طبيب العائلة أو أطباء التطعيم.ت أنواألسئلة يرجى  ستفساراتلإل

 :التاليةمن المعلومات يرجى زيارة الروابط  لمزيد

 

 https://www.rki.de 

 https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw-materialien 

 https://www.zusammengegencorona.de/impfen/ 
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