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حملة التطعيم في كانتون آراجاو
التطعيم ضد كوفيد 19

 .1التسجيل للحصول على التطعيم ضد كوفيد 19
قبل تسجيل بياناتك ،يرجى بالضرورة قراءة اإليضاحات التالية جيدًا وبشكل كامل.
األشخاص األصغر من  65عا ًما ويعانون من أمراض سابقة ذات خطورة شديدة ،يحتاجون إلى شهادة طبية عند
التطعيم.
منذ السابع من شهر مايو ،يتلقى كل من يبلغ من العمر  16عا ًما أو أكثر في كانتون آرجاو مواعيد للتطعيم .من يسجل
أوًل سيحصل على موعد ً
ً
أوًل .تظل المجموعات اآلتية ذات األولوية:
• األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما
• األشخاص المصابون بأمراض سابقة ذات خطورة شديدة (مطلوب شهادة)
• العاملين في قطاع الرعاية الصحية والطب اًلجتماعي (مطلوب تأكيد من جهة العمل)
أي مجموعات أخرى غير تلك التي تم إعطاؤها األولوية فيما سبق ،لن تتلقى مواعيد للتطعيم بأولوية .ومن ضمنها
األشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة دون خطورة شديدة أو أقارب األشخاص المعرضين للخطر بشك ٍل خاص.
إن كنت مقي ًما خارج نطاق كانتون آرجاو ،فلن يمكنك الحصول على التطعيم في كانتون آرجاو .ويستثنى من ذلك
العاملون في القطاع الصحي وفي النطاق الطبي اًلجتماعي داخل نطاق كانتون آرجاو.
سجّل بياناتك هنا لتحديد موعد للتطعيم ،بغض النظر عن عمرك أو األمراض السابقة المحتملة .بمجرد توفر موعد
لتطعيمك ،سوف تستلم رسالة نصية قصيرة محدد بها الموعد المخصص لك .إذا تعذر عليك الحضور في الموعد،
فيمكنك إلغاؤه وتسجيل بياناتك لتحديد موعد آخر جديدً .ل يمكنك بعد في الوقت الحالي أن تحدد بنفسك وقت حصولك
على التطعيم.
ًل يمكنك تحديد اللقاح الذي سيتم تطعيمك به.
ًلستعراض روابط مراكز التطعيم وخرائط الموقع ،يمكنك زيارة الرابط

www.ag.ch/coronavirus -impfung.

 1.1التسجيل
ستصل هنا إلى واجهة التسجيل للحصول على تطعيم كوفيد .19
► للتسجيل

 1.2ال يوجد جوال؟
إن لم يكن لديك هاتف جوال خاص بك ،فيمكنك أيضًا السماح بإرسال الرسالة النصية القصيرة الخاصة بموعدك إلى
الهاتف الجوال الخاص بأحد أقاربك أو بشخص تثق به أو بمسؤول رعاية.

 1.3ال يوجد اتصال باإلنترنت وجوال؟؟
األشخاص الذين ًل يمكنهم اًلتصال باإلنترنت وليس لديهم هاتف جوال يمكنهم التوجه إلى أي من صيدليات آرجاو
للحصول على المساعدة الالزمة عند تسجيل الموعد .ومن أجل ذلك فأنت بحاجة فقط إلى رقم تليفون أرضي.
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