
 

 

اللقاح  على الحصول  دليل   : 19-كوفيد   

  

 

كث  أ  وأ عاًما 06 العمر من يبلغ شخص أي   

ازينيكااأل لقاح عىل للحصول اآلن مؤهل هو سثر     

  
أسئلة أي لديك أو  التلقيحخدمة  مقدم على العثور إلى بحاجة كنت إذا   

6753981800   الرقم علىالكورونا  بفيروس  الساخن بالخط اتصل   

  

التحدث مع  واطلب 131450 على تصلإ مترجم إلى بحاجة كنت إذا  

كورونا  لفيروس الساخن الخط   
    

موعدك   احجز  

   التلقيح لتلقي موعد حجز عاًما  60 عن عمره يزيد شخص ألي يمكن•  

:التالية المواقع خالل من   
الية  بالحكومة  الصحة  وزارة من بإذن  :الصورة                األستر      

ة العائل طبيب - العامة ةالممارس ة المجتمعية صحمراكز ال   

 

المفتوحة  اللقاحات  مراكز  

 

 

 

عبر اإلنترنت  موعداً  حجزا أواتصل  -  

 

 

 

عبر   موعداً  حجزا أواتصل  -

 اإلنترنت

 

 

يوصى بحجز الموعد   -  

أن تستقبلك بدون   التلقيح مراكز  لبعض يجوز  -

  (يمكن أن تختلف أوقات اإلنتظار  )موعد 

www.coronavirus.vic.gov.au/ 

vaccination-centres 

واح الذين لالشخاص بالنسبة بي    أعمارهم  تتر    

40 – 59  

التلقيح مراكز لدى فايزر تطعيم يتلقوا أن يمكن  

ور  هو الموعد حجز  - المفتوحة يض   

   ةتصال المباشر بطبيب العائلاإل -

كل أطباء العائليين يقدمون خدمة  )ليس

( التلقيح  

 

بشكل  لاتص -

  كبمركزمباشر

  المجتمعي الصحي

 المحلي  

  االتصال طريق عن موعد حجزا -

6753981800  

مترجم فوري اتصل على الرقم  طلبت إذا -

131450 

ا كنت إذا
ً
ا موجودة صحية حاالت أي  بشأن قلق

ً
ا العام طبيبك باستشارة فيوص  ، تتناوله دواء أو مسبق

ً
الطب    سجلك طباعة ويمكنه ، مسبق  

. صحتك  بشأن معك والتحدث التلقيح موعد إىل إلحضاره  

 

 

http://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
http://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres


 

 

 

بي؟  الخاصالتلقيح    موعد في  أحضر   أن  يجب ماذا   

 
واحدة  لديك  كان إذا ، تحمل صورتك يفيةبطاقة تعر•     

واحدة  لديك كان إذا  ،الميديكير الرعاية الصحية بطاقة•      

   بسبب مهنتك   19-  الكوفيد لقاح على تحصل كنت إذا ، فينلموظبا التعريف• بطاقة  

تتناولها التي واألدوية الطبية حاالتك حول العام طبيبك من معلومات•    

. (التلقيحو تاريخ   التلقيحنوع )إذا كنت قد تلقيته في السابق مثل  19-كوفيد  لقاح أي حول معلومات•    

  الماضي  في تطعيم أي تجاه لديكتحسسية  فعل ردود أي حول معلومات•  

   أطباء إخصائيون قد تتابع معهم وضعك الصحي وأيطبيبك الحالي /   اسم•   

( بك الخاص اإلقليمكان مطلوبا في واليتك /  إذا) للوجه قناع•    

 

الخاصة بك  ر الميديكيحية الرعاية الصتفاصيل  تحديث من تأكد•     

 

:  طريق عن بذلك القيام يمكنك•    

 

www.my.gov.au  -  MyGov حساب الميديكير على األونالين من خالل تطبيق -   

   The Express Plus Medicare App -  من خالل تطبيق   

132011من خالل اإلتصال ببرنامج الميديكير على الرقم   -   

من خالل زيارة مركز الميديكير المحلي في منطقتك   -  

 

: فيمكنك ، حسابك أعددت قد تكن لم إذا•    

 

مسجال بعد تكن لم ، إذا الميديكير في التسجيل -   

MyGovمع  ولم تقم بربط الميديكير ديكيرفي الميإذا قمت بالتسجيل    ،ونالينإعداد حساب الميديكير على األ -  

 

   بإمكانك يزال ال
ميديكث  ال بطاقة لديك يكن لم إذا التلقيح تلقر  

 
   بما ، مؤخًرا  آخر لقاًحا تلقيت ذاإ 

19- الكوفيد لقاح تأخذ أن قبل األقل عىل يوًما 7 االنتظار عليك فيجب ، الموسمية األنفلونزا  لقاح ذلك ف      
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