الطعيم ضد كورونا
الطعيم ضد كورونا


التطعيم ضد كورونا سيتم على عدة مراحل:
 أولا وقبل كل شيء  ،يتم تطعيم األشخاص في دور رعاية المتقاعدين  -الموظفين والمقيمين .لذلك تم البدء بها في  27ديسمبر
في عام .2020
 ثم يتم تطعيم بعض المجموعات المهنية والمرضى المعرضين للخطر وكبار السن.







يمكن بشكل عام تلقيح كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن  80عا اما في فيينا بحلول منتصف فبراير على أبعد تقدير.
بمجرد توفر لقاح كاف  ،يمكن تطعيم جميع سكان فيينا خالل عام .2021

الحجز للتطعيم ضد الكورونا ممكن بالفعل.

التطعيم ضد كورونا مجاني لجميع سكان فيينا.
التطعيم ضد كورونا ممكن من سن .16
للحماية الكاملة من األصابة  ،جرعتي اللقاح ضرورية.

الحجز للتطعيم ضد كورونا
يمكنك إجراء الحجز عبر اإلنترنت على  impfservice.wienأو عن طريق التصال بـ  .1450يخضع تخصيص الحجز لمجموعة تحديد
األولويات  ،ولكن لم يتم تحديد موعد بعد .سيتم إبالغ األشخاص إلكترونياا أو عبر الهاتف  -اعتماداا على عضويتهم في مجموعة تحديد
األولويات بمجرد تحديد موعد التطعيم الشخصي.
إذا كنت مسجالا بالفعل في  ، impfservice.wienفيمكنك تدوين مالحظة في ملفك الشخصي.
ل يؤثر وقت الحجز على تسلسل التطعيم.
ل يمكن اختيار كل المجموعات المهنية والشخصية في النموذج.ألنه يتم تنسيقها مركزياا في المنشأة المعنية عبر عروض التطعيم المؤسسية
(مثل لقاحات الشركة).
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التطعيم ضد كورونا على موقع impfservice.wien

توافر اللقاحات
توفر وزارة الصحة حالياا لقاحات من  BioNTech/Pfizerحتى نهاية مارس .سيتم إجراء المزيد من عمليات التسليم .التخطيط الثابت ليس
ممكناا بعد بدون كميات ثابتة.
يمكن الفتراض أن كمية اللقاحات ستزيد بشكل كبير  -اعتماداا على الموافقة على لقاحات أخرى وتقديمها.
يوجد في فيينا حوالي  22بالمائة من حصة اللقاح النمساوية المتاحة .وفقاا للوضع الحالي للتخطيط  ،يتوافق هذا مع حوالي  18400علبة في
األسبوع .سيسمح هذا بتطعيم حوالي  9200شخص في فيينا ضد  Covid-19أسبوعيا ا بحلول نهاية مارس .في المجموع  ،وفقاا لحالة التخطيط
الحالية  ،سيبلغ العدد حوالي  131000شخص في الربع األول ( 11بالمائة من السكان فوق  16عا اما).
تم اإلعالن عن تسليم لقاح  COVID-19 Modernaو تم تسليم  200000جرعة لقاح في جميع أنحاء النمسا خالل الربع األول من عام
 .2021حالما يتم تأكيد تعاقد تسليم الجرعات من قبل وزارة الصحة  ،ستتم مراجعة التخطيط وفقاا لذلك.

Stadt Wien – Integration und Diversität
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الفعالية والسالمة
يمكن العثور على معلومات حول فعالية التطعيم وتحمله  ،واللقاحات المتاحة والمواضيع المماثلة على موقع .impfservice.wien
إذا كان لديك أي أسئلة حول فعالية وسالمة اللقاحات  ،يمكنك أيضاا التصال بالخط الساخن للمعلومات التابع لوزارة الشؤون الجتماعية
ووكالة الصحة وسالمة الغذاء (:)AGES
رقم الهاتف  -0800-555-621متوفر يومياا (أيضاا في عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية) على مدار الساعة.

كبار السن من عمر  80وما فوق
يمكن بشكل عام تلقيح كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن  80عا اما في فيينا بحلول منتصف فبراير على أبعد تقدير .من أجل تحقيق ذلك  ،تم
تدريجياا إنشاء  7ممرات للتطعيم في مدينة فيينا مماثلة لتطعيم اإلنفلونزا.
يمكن الحجز في ممرات التطعيم هذه عبر  impfservice.wienأو .1450
باإلضافة إلى ذلك  ،سيتم إنشاء ممرات التطعيم في المستشفيات والمراكز النهارية من منتصف أو باألحرى في أواخر فبراير.

األشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية في دور الرعاية
نظرا للصعوبة اللوجستية للقاح  COVID-19المتاح حالياا من  ، BioNTech/Pfizerفإن التطعيم خارج المراكز األكبرللتطعيم المنظم غير
ا
ممكن .لهذا السبب  ،يتطلب تطعيم األشخاص المحتاجين للرعاية في منازلهم ،األسهل في الستخدام.

