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ماذا بعد حصولك عىل اللقاح؟

استمر يف االلتزام باإلجراءات ضد كورونا
الزال بإمكانك مترير العدوى لألخرين.

1,5 m

حافظ عىل مسافة كافية بينك وبني اآلخرين

عقم يديك

ارتد الكاممة

هل الزالت لديك أسئلة؟

www.stad.gent/vaccinatie

خط التلقيح ملدينة خنت

09 210 10 44

من يوم اإلثنني إىل غاية يوم السبت من
الساعة  8صباحا إىل  7مساء

تجد املزيد من املعلومات حول التلقيح ضد كوفيد 19 -عىل املوقع
LAATJEVACCINEREN.BE

EERSTELIJNSZONE
GENT

هل تشعر بأعراض جانبية بعد بضعة أيام من حصولك عىل
اللقاح؟ هذا طبيعي.
ZZ Z

لقد تلقيت لقاحا ضد كورونا.
ماذا عليك أن تقوم به اآلن؟
اذهب إىل قاعة االنتظار.
انتظر هناك ملدة  15دقيقة.
هل ظهرت عليك أعراض حساسية من
اللقاح؟ نستطيع مساعدتك يف الحني.
بعد  15دقيقة تستطيع الذهاب
إىل بيتك.
احتفظ ببطاقة تلقيحك جيدا .تتضمن
البطاقة معلومات حول
اللقاح الذي تلقيته.

حقنة واحدة أو اثنتني؟
قد تكون الحظت عندما حددت موعدك ما
إذا كنت تحتاج إىل تلقيح واحد أو اثنني.
هل حصلت عىل تلقيح يتم بحقنة
واحدة فقط؟ حينها ال تحتاج القيام
بأي يشء.
هل تحتاج إىل حقنة ثانية؟ عند تحديد
موعد حقنتك األوىل تكون قد حددت
موعد الحقنة الثانية أيضا .تحصل عىل
تأكيد باملوعدين.

هل تشعر باألمل أو ظهر عليك احمرار يف الجلد أو تورم يف الذراع؟
هل تشعر بتورم الغدد يف الرقبة أو اإلبط...؟
هل تعاين من صداع أو أمل بالعضالت أو حمى أو أمل باملفاصل (الركبة ،األصابع)...،؟
هل تشعر باإلرهاق أو الغثيان؟
هذه أعراض شائعة .تختفي هذه األعراض تلقائيا بعد بضعة أيام .بإمكانك تناول باراسيتامول

هل ظهرت عليك أعراض حساسية بعد ذهابك إىل البيت؟
هل ظهر طفح جلدي أحمر عىل كامل جسمك؟ اتصل بطبيب العائلة.
هل الزلت تعاين من هذه األعراض أو ظهرت عليك أعراض أخرى؟ اتصل بطبيب العائلة.

إذا قام جزء كبري من سكان مدينة خنت
بأخذ اللقاح فيمكن حينها تخفيف اإلجراءات
االحرتازية.

