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�ف

القراء الأعزاء،

كانت  كورونا.  بجائحة  منشغلون  ونحن  عام  من  أك�ث  منذ 
الحياة  إغالق  ُوجب  فرد.  كل  عىل  ة  كب�ي المفروضة  القيود 
الجتماعية. زادت المخاوف والقلق بشكل ملحوظ.

ي 
�ف العاملة  اللقاحات  تطوير  تم   - جميًعا  لنا  الحظ  لحسن 

العلمي  النجاح  ة جًدا. بفضل هذا  ة زمنية قص�ي غضون ف�ت
الرسيع ، يوجد هناك طريق ، العودة إىل حالة طبيعية مرة 
أخرى. مارس الرياضة ، أو الخروج لتناول الطعام مع العائلة 
والأصدقاء، أو زيارة الأجداد أو الأحفاد - كل هذا ممكن مرة 
وس هو الحماية  أخرى. من الواضح أن التطعيم ضد الف�ي
التطعيم  يعمل  وانتشاره.    19-Covid ضد  فعالية  الأك�ث 
عىل حماية الذات ، ولكن أيًضا لحماية المجتمع ككل. بهذه 
الطريقة يمكننا احتواء الوباء بشكل أك�ب وتخفيف المزيد من 
يتم تطعيم عدد  لم   ، لالأسف   ، الآن  التصال. ح�ت  قيود 
كاٍف من الأشخاص - عىل الرغم من توفر لقاح كاٍف ، وهناك 
ف العديد من اللقاحات عالية الجودة. الآن خيار ب�ي

لجميع  أفضل  وتوضيح  معلومات  توف�ي  علينا  يجب  لذلك 
 ،  2021 يونيو  ي 

�ف التطعيمات.  تعزيز  وبالتاىلي  السكان  ائح  �ث
ي ساكسونيا السفىل مع 

بدأت مؤسسة اليانصيب والرياضة �ف
ودر  مفوضة الدولة للهجرة والمشاركة ، السيدة دوريس �ث
ي ساكسونيا السفىل حملة تطعيم 

ف �ف كوبف ومجلس الالجئ�ي
ح  لرسث ة  قص�ي فيديو  مقاطع  الأطباء  يستخدم  لغة.   16 بـ 
أو  الكردية  أو  كية  بال�ت  - الأم  بلغتهم  والتطعيم  وس  الف�ي
ية. ف نجل�ي العربية أو الفرنسية أو الروسية أو الإ

ضافة إىل ذلك ، يهدف كتيب المعلومات هذا إىل توف�ي  بالإ
أن  نأمل  التطعيم.  ي 

�ف الثقة  من  مزيد  وخلق  المعلومات 
تزيل هذه الأسئلة والأجوبة أية مخاوف وقلق بشأن كورونا 
والتطعيم. من المهم للغاية أن يتم توضيح وتطعيم أك�ب 
وس. عدد ممكن من الأشخاص ح�ت يتمكنوا من مكافحة الف�ي

نتم�ف كل التوفيق والصحة
بوريس بيستوريوس ود. هانز أولريش شنايدر

حيب  كلمة ال�ت
Grußwort



القراء الأعزاء، 

ي 
سيطرت جائحة كورونا عىل كل حياتنا لمدة عام ونصف - �ف

ي 
ي المجتمع ككل. اليوم و�ف

ة وكذلك �ف الحياة الخاصة الصغ�ي
المستقبل نواجه العديد من التحديات والمشاكل. لكن يمكننا 
القول: من خالل الختبارات والتطعيمات الوقائية ، نجحنا 
وس  بف�ي  ) خط�ي )بشكل  ف المصاب�ي ف  المواطن�ي عدد  تقليل  ي 

�ف
العمل والقتصاد بحياة  المجتمع وسوق  ي ملء 

كورونا ، و�ف
جديدة.

ي المستقبل ، من المهم جًدا 
لكي يعمل هذا بشكل أفضل �ف

 - الأشخاص  من  ممكن  عدد  أك�ب  وتطعيم  فحص  يتم  أن 
لمصلحة الخاصة وصحتنا جميًعا!

التطعيمات  حول  جيدة  معلومات  وجود  أيًضا  المهم  من 
وسهلة  موثوقة  المعلومات  هذه  تكون  أن  يجب  الوقائية. 
الفهم. يعتمد عليها المواطنون الذين يأتون إلينا من بلد آخر 

ول يتمكنون من اللغة الألمانية بعد.

يوجد الآن العديد من عروض المعلومات متعددة اللغات. 
نوضح  »نحن  الرقمي  الفيديو  حملة   ، أخرى  أمور  ف  ب�ي من 
ي مفوض ولية 

ي يونيو 2021 بصف�ت
ي أطلقتها أنا �ف

للجميع« ، وال�ت
ي 

ف �ف ساكسونيا السفىل للهجرة والمشاركة مع مجلس الالجئ�ي
ي 

�ف اليانصيب-الرياضة  ومؤسسة  السفىل  ساكسونيا  جمعية 
ساكسونيا السفىل. كما تقوم حكومة ولية ساكسونيا السفىل 

Doris Schröder-Köpf
Niedersächsische Landesbeauftragte 

für Migration und Teilhabe

ودر كوبف دوريس �ش
ممثل والية ساكسونيا السفىل

 للهجرة والمشاركة

ويج لحملة »نحن مطعمون نكون أقوى« لضمان حماية  بال�ت
المزيد من الناس لأنفسهم بشكل أفضل.

ف  ب�ي تحمله  الذي  الكتيب  هدف  أيًضا  هذا  يكون  أن  يجب 
والمعلومات  والنصائح  الحقائق  جميع  هنا  ستجد  يديك. 
التطعيم  اتخاذ قرار  ي 

أن تساعدك �ف ي من شأنها 
ال�ت المهمة 

الشخصي الخاص بك. ربما يمكن لهذا أن يبدد الشكوك أو 
. ي

التحفظات حول »الوخز« الوقا�أ

الكتيب متوفر بع�ش لغات مختلفة. إنها خالصة وافية غنية 
الأطباء  العديد من  التحقق منها من قبل  ي تم 

ال�ت بالوقائع 
نت ، ولكن مطبوع  ن�ت ي شكل رقمي عىل الإ

اء - ليس �ف والخ�ب
ي عمل مرجعي سهل الستخدام. 

عىل الورق ، مرتبط بقوة �ف
تماًما كما لن تختفي الكتب أبًدا ، ل تزال هناك حاجة ح�ت 

ي يجب لمسها وتصفحها.
اليوم إىل المعلومات ال�ت

ء ، بالطبع ،  ي أتم�ف لك الآن الكث�ي من السعادة. قبل كل �ش
ي النهاية 

آمل أن تزودك قراءته بمعرفة أك�ش ثراًء ح�ت تتمكن �ف
من اتخاذ قرار التطعيم الخاص بك بمعرفة وضم�ي جيدين.

ابقى بصحة جيدة!
مع تحية ودية

ودر كوبف الخاص بك دوريس �ش

حيب  كلمة ال�ت
Grußwort
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3

لماذا يجب أن تحصل عىل تطعيم ضد COVID-19؟
   Warum sollte man sich gegen        

   COVID-19 impfen lassen?

ضد  جيدة  حماية  المتاحة   19-COVID لقاحات  جميع  توفر 
وس كورونا SARS-CoV-2 وهي فعالة للغاية ضد  صابة بف�ي االإ
المسارات الشديدة لـ COVID-19. التطعيم ال يحمي الشخص 
أيًضا بشكل كب�ي من خطر  يقلل  ، بل  الملقح نفسه فحسب 
وس كورونا SARS-CoV-2 إىل االآخرين. يحمي هذا  انتقال ف�ي
أيًضا االأشخاص الذين ال يمكن تطعيمهم حالًيا ، عىل سبيل 
ة. وبالتاىلي فإن التطعيم  المثال االأطفال دون سن الثانية ع�ش
وس  ي حماية المجتمع. التطعيم ضد ف�ي

يساهم بشكل كب�ي �ن
الوباء  الحتواء  فعالية  الوسائل  أك�ش  هو   19-COVID كورونا 
المدى  عىل  للجميع  االتصال  قيود  تخفيف  عىل  وسيساعد 

المتوسط. 

ينت�ش  المنخفضة:  ات  المؤ�ش حالة  ي 
�ن أيًضا  مهم  التطعيم 

ي ألمانيا ، كما هو الحال 
متغ�ي دلتا من SARS-CoV-2 ب�عة �ن

من  بكث�ي  أك�ش  معدي  المتغ�ي  هذا  أوروبا.  أنحاء  جميع  ي 
�ن

متغ�ي ألفا الذي ساد ح�ت االآن. تش�ي بيانات الدراسة إىل أن 
ي 

التطعيم الكامل يوفر أيًضا حماية جيدة ضد متغ�ي دلتا. �ن
ن من أجل الحماية الكاملة  ي تتطلب جرعت�ي

حالة اللقاحات ال�ت
ي أقل بكث�ي بجرعة 

ي ، يبدو أن الحماية للقاح الوقا�أ
للقاح الوقا�أ

لقاح واحدة فقط. 

وكذلك   - بالكامل  تطعيمهم  تم  الذين  الأولئك  بالنسبة 
بعض  فإن   -  19-COVID من  تعافوا  الذين  للأشخاص 
تنطبق  الحالية  كورونا  تداب�ي  من  واالستثناءات  عفاءات  االإ
االتصال  قيود  أنت معفي من   ، المثال  بالفعل. عىل سبيل 
ام الحجر  ن ي ال تزال موجودة ويمكن أيًضا إعفائك من ال�ت

ال�ت
ي كث�ي من الحاالت يكونون عىل 

ي حاالت معينة. �ن
الصحي �ن

بشكل  للختبار  خضعوا  الذين  أولئك  مع  المساواة  قدم 
ي غضون ذلك ، تتوفر أيًضا شهادة التطعيم الرقمية. 

. �ن ي سل�ب
الحالية   19-COVID لقاحات  توثيق  الممكن  من  يجعل  هذا 
ذلك  ومع  الرقمية.  التطعيم  بطاقة  باستخدام  والسابقة 
كورونا  وس  بف�ي االأشخاص  بعض  يصاب  أن  الممكن  من   ،
ونقله للأخرين عىل الرغم من التطعيم ، ح�ت لو تم تقليل 
من  وإخواننا  أنفسنا  حماية  أجل  من   . كب�ي بشكل  المخاطر 
ي 

الب�ش عىل أفضل وجه ممكن ، ينبغي علينا جميًعا - بما �ن
ي 

�ن االستمرار   - وتعافيهم  تطعيمهم  تم  الذين  أولئك  ذلك 
ام بصيغة  ن االل�ت

AHA + L + A: حافظ عىل المسافة - مراقبة النظافة - ارتداء 
ي الحياة اليومية - التهوية بانتظام - استخدام تطبيق 

قناع �ن
تحذير كورونا.

لماذا يجب أن تحصل عىل تطعيم ضد COVID-19؟
Warum sollte man sich gegen COVID-19 impfen lassen?



معلومات عامة عن اللقاح ضد كورونا:
Allgemeines zur Impfung gegen Corona

ي ألمانيا؟
ماهي لقاحات الكورونا المعتمدة �ف   4

  Welche Impfstoffe gegen Corona sind in 

  Deutschland zugelassen? 

كات  ي ألمانيا ، تمت الموافقة عىل لقاحات من ال�ش
�ن

 Moderna و )"BioNTech )"Comernaty المصنعة
 Johnson & و )"AstraZeneca )"Vaxzevria و

 .Johnson
كيف تعمل اللقاحات المختلفة؟   5

Wie wirken die verschiedenen Impfstoffe?

ي 
تعمل جميع اللقاحات عىل تنشيط نظام الدفاع الذا�ت
للجسم ، ما يسمى بالدفاع المناعي ، ح�ت يتمكن من 

وس.  لذلك ينتج الجسم أجساًما  حماية نفسه من الف�ي
وس.  من  مضادة خاصة به تحمي الجسم من الف�ي
خلل التطعيم ، "يتعلم" الجسم كيف يدافع عن 

نفسه. 
ي فعاليتها؟

كيف تختلف اللقاحات �ف  6
  Wie unterscheiden sich die Impfstoffe in  

  ihrer Wirksamkeit?

صابة  تحمي جميع اللقاحات بشكل جيد للغاية من االإ
بمرض Covid-19 أو ح�ت الموت بسببه.  وفًقا للحالة 
ي فعالية 

المعرفية الحالية ، ال توجد فروق واضحة �ن

4
اللقاحات بشكل عام
Impfungen allgemein

اللقاحات بشكل عام
Impfungen allgemein

ما هو اللقاح؟  1
Was ist eine Impfung?

إعطاء لقاح لحماية الناس من االأمراض المعدية يسمى 
التطعيم.  يجب تطعيم بعض االأمراض بانتظام 
من أجل الحماية )مثل التيتانوس(.  لقاح واحد أو 

اثنان كافيان ضد أمراض أخرى )مثل شلل االأطفال أو 
الكورونا(. 

2  كيف تعمل اللقاحات؟
Wie funktionieren Impfungen?

ي الجسم.  وهذا ما يسمى 
اللقاح ينشط قوى المناعة �ن

ي قيام الجهاز 
أيًضا بالجهاز المناعي.  يتسبب اللقاح �ن

المناعي بإنتاج المواد الخاصة به لدرء االأمراض.  هذه 
المواد تسمى أجسام الدفاع. 

لماذا اللقاحات مهمة؟    3
Warum sind Impfungen wichtig?

صابة بالمرض.  عندما تدخل  اللقاح يقلل من خطر االإ
يا أو الفطريات إىل الجسم ،  وسات أو البكت�ي الف�ي

صابات  يُشار إىل ذلك أيًضا باسم العدوى.  بعض االإ
يمكن أن تؤدي إىل الموت.  يمكن أن يمنع اللقاح 

ي تحدث 
ي تلحق بالصحة ، وال�ت

ار ال�ت صابات واالأ�ن االإ
أحيانًا بعد سنوات عديدة فقط. 



اللقاحات.  من المؤكد أن جميع اللقاحات تحمي جيًدا 
بعد التطعيم االأول وبصورة جيدة جًدا بعد التطعيم 

 . ي
الثا�ن

7  من يتم تطعيمه وبأي لقاح؟
Wer wird mit welchem Impfstoff geimpft?

اوح  ي ألمانيا ، يحصل االأشخاص االأصغر سًنا الذين ت�ت
�ن

ن 16 و 59 عاًما عىل لقاح.  تم اعتماد  أعمارهم ب�ي
ي للأطفال  ي االتحاد االأورو�ب

BioNTech االآن أيًضا �ن
ن علينا انتظار  ن من سن 12 عاًما.  هنا يتع�ي والمراهق�ي
توصية لجنة التطعيم الدائمة بشأن ما إذا كان يجب 

ي البداية 
تطعيم جميع االأشخاص من سن 12 عاًما أو �ن

فقط إذا كان لديهم مرض سابق.
 Modernaمعتمد حالًيا للأشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن 18 عاًما.
لقاح Vaxzevria من AstraZeneca معتمد أيًضا 

.  توصي لجنة التطعيم  للأعمار من 18 عاًما وأك�ش
الدائمة بهذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عن 60 عاًما.
يتم إعطاء لقاح Johnson & Johnson أيًضا 

للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما ؛ لقاح 
واحد كاٍف هنا.  هذا اللقاح موص به فقط من قبل 

لجنة التطعيم الدائمة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
عن 60 عاًما.

من ناحية أخرى ، يجب تطعيم كل من اللقاحات 
 )AstraZeneca )Vaxzevria و Moderna و BioNTech

ن بفاصل بضعة أسابيع. مرت�ي
ي اختيار اللقاح الذي سيتم تطعيمه؟ 

8  هل يمكن�ف
  Kann ich mir aussuchen, mit welchem  

  Impfstoff ich geimpft werde?

ال، ال يمكن االختيار.  لكن ال أحد يجب أن يقبل عرًضا 
ي ألمانيا اختياري دائًما.

للتطعيم. اللقاح �ن

ة؟ ماذا يحدث بعد اللقاح مبا�ش
Was passiert direkt nach der Impfung?

ي جسدي بعد اللقاح؟
9  ماذا يحدث �ف

Was passiert nach der Impfung in meinem Körper?

يتفاعل الجسم مع اللقاح ويصنع االأجسام المضادة 
ي بعض االأحيان تكون هناك ردود 

الخاصة به.  لذلك ، �ن
فعل من الجسم يمكن أن تشعر بها وتكون مزعجة.  
عادة ما تكون ردود الفعل هذه عىل التطعيم سهلة 

وتختفي بعد بضعة أيام.  ردود الفعل المحتملة للقاح 
ي موقع الحقن ، احمرار الجلد أو 

هي: ألم وحساسية �ن
ي الرأس 

التورم.  يمكن أن يحدث أيًضا التعب وصداع �ن
والحمى والقشعريرة والغثيان وآالم العضلت.

5
ة؟ ماذا يحدث بعد اللقاح مبا�ش

Was passiert direkt nach der Impfung?



6

10  لماذا يشعر بعض الناس بالسوء بعد أخذ اللقاح؟
 Warum geht es manchen Menschen nach  

 dem Impfen schlecht?

أجسامنا كلها مختلفة. لذا تتفاعل أجسامنا بشكل 
مختلف.  لذلك يشعر بعض الناس بردود الفعل تجاه 
التطعيم بقوة أك�ب ، وبعضهم أك�ش ضعًفا والبعض 

االآخر ال يشعر بها عىل االإطلق.
11  أين يتم إجراء حمالت التطعيم الخاصة؟

Wo finden besondere Impfaktionen statt?

ي ... يرجى قراءة 
حملت التطعيم الخاصة تجري �ن

االأخبار المحلية حول
مكان إجراء حملت التطعيم الخاصة.

وري؟ 12  هل اختبار الكورونا قبل التطعيم �ف
    Ist vor der Impfung ein Corona-Test not  

       wendig?

وريا  طا مسبقا وليس �ن ال. اختبار الكورونا ليس �ش
قبل التطعيم ،

طالما أنك ال تظهر أي أعراض.
13  ما الذي يجب عىلي إحضاره للتطعيم؟

Was muss ich zur Impfung mitbringen?

ونية معك )بطاقة  لك�ت يرجى أخذ بطاقتك الصحية االإ
ن الصحي(  التأم�ي

وبطاقة الهوية أو جواز السفر وشهادة التطعيم 
الصفراء )إذا كان لديك واحدة( إىل موعد التطعيم.

14  من يدفع ثمن التطعيم؟
    Wer bezahlt die Impfung?

ي ، بغض النظر عما 
التطعيم الذي يتم إجراؤه مجا�ن

إذا كان لديك
ي أو خاص. هذا ينطبق أيًضا عىل التطعيم 

ن قانو�ن تأم�ي
عند طبيب االأ�ة. 

15  من يدفع مصاريف السفر إىل مركز التطعيم؟
 Wer übernimmt die Fahrtkosten zum  

 Impfzentrum?

كات  ن ، يجب عىل �ش بالنسبة للأشخاص غ�ي المتنقل�ي
ن الصحي تغطية  التأم�ي

تكاليف سيارات االأجرة. بعض الواليات والمدن 

والبلديات لديها لوائح خاصة لتحمل تكاليف سيارات 
االأجرة.

16  ماذا لو لم أتمكن من الحضور إىل مركز التطعيم؟
 Was ist, wenn ich nicht ins Impfzentrum  

 kommen kann?

لك أو  ن ي فرق التطعيم المتنقلة إىل م�ن
يمكن أن تأ�ت

يمكن نقلك إىل مركز التطعيم. 
تقع مسؤولية تنفيذ ذلك عىل المستوى المحىلي وكيفية 

تنفيذه عىل عاتق الدولة الفيدرالية المعنية. 
ف صحي؟ 17  ماذا لو لم يكن لدي تأم�ي

                      Was ist, wenn ich keine    

        Krankenversicherung habe?

ي بغض النظر عن حالة 
التطعيم ضد كورونا مجا�ن

ن الخاصة بك. التأم�ي
تتحمل الدولة الفيدرالية تكاليف اللقاح. 

ف تفاعالت اللقاح والآثار الجانبية؟ 18  ما هو الفرق ب�ي
 Was ist der Unterschied zwischen   

 Impfreaktionen und Nebenwirkungen?

االستجابة للقاح علمة جيدة.  يظهر أن التطعيم 
ي حماية نفسه.

يعمل وأن الجسم بدأ �ن
ة  االآثار الجانبية ليست جيدة ويمكن أن تكون خط�ي
أيًضا.  لكنها أيًضا نادرة للغاية.  من االآثار الجانبية 

النموذجية ولكن النادرة ، عىل سبيل المثال ، رد فعل 
تحسسي للقاح.

إذا أصبت بالحمى بعد التطعيم عىل سبيل المثال، 
ولم تزول الحمى بعد 3 أيام ، يجب عليك استشارة 
الطبيب. أيًضا إذا حدث صداع شديد بعد التطعيم 

بلقاح Vaxzevria من AstraZeneca واستمر لعدة أيام 
، يجب استشارة الطبيب ب�عة.

19  ما هي تفاعالت اللقاح الموجودة؟
        Welche Impfreaktionen gibt es?

ي 
ردود الفعل المحتملة للقاح هي: ألم وحساسية �ن
موقع الحقن ، احمرار الجلد أو التورم.  يمكن أن 

يحدث أيًضا التعب والصداع والحمى والقشعريرة 
والغثيان وآالم العضلت. 
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20  ما هي الآثار الجانبية؟
Welche Nebenwirkungen gibt es?

جميع االآثار الجانبية نادرة للغاية!  عىل سبيل المثال ، 
ي 

أحيانًا يكون ردود فعل تحسسية لجميع اللقاحات.  �ن
AstraZeneca و Johnson & Johnson ، كان هناك 

كة  عدد قليل جًدا من حاالت تجلطات الدم.  تقوم �ش
BioNTech حالًيا بالتحقيق فيما إذا كان اللقاح قد 

ي بعض حاالت التهاب عضلة القلب.  باالإضافة 
تسبب �ن

إىل ذلك ، لوحظت حاالت فردية من شلل العصب 
ي 

ي تراجعت بعد أسابيع قليلة �ن
الوجهي الحاد ، وال�ت

جميع الحاالت.  ال يزال من غ�ي الواضح ما إذا كانت 
هناك علقة فعلية باللقاح. 

ي بعد أخذ اللقاح الأول؟ 
21  ما مدى حماي�ت

        Wie gut bin ich durch die erste  

        Impfung geschützt?

هذا قيد البحث حاليا.  لذلك ، ال توجد ح�ت االآن 
بيانات موثوقة كاملة.  حالًيا ، يوفر اللقاح االأول بالفعل 
حماية جيدة إىل جيدة جًدا ضد مسار خط�ي أو مميت. 

ومع ذلك ، فإن هذا ال يستمر إال لبضعة أسابيع 
ي 

أو أشهر ، لذلك يجب دائًما إعطاء التطعيم الثا�ن
)باستثناء Johnson & Johnson ، حيث أن تلقيح 

ي عند 
واحد كافًيا فقط(.  يتم تحديد موعد اللقاح الثا�ن

أخذ اللقاح االأول. 
؟ ي

ي بعد أخذ اللقاح الثا�ف
22  ما مدى حماي�ت

         Wie gut bin ich durch die zweite  

         Impfung geschützt?

ي يكمل عملية التطعيم )باستثناء لقاح 
اللقاح الثا�ن

Johnson & Johnson حيث يتطلب لقاح واحد فقط(.  
يجب أن يتم ذلك عىل أي حال ، الأنه بدونها تنخفض 

ي 
الحماية التطعيمية بعد بضعة أسابيع وشهور وال�ت

تم الحصول عليها بعد التطعيم االأول. 
ي بعد أخذ اللقاح الكامل؟

23  ما هي مدة حماي�ت
   Wie lange bin ich durch die vollständige  

   Impfung geschützt?

اء حالًيا أن الشخص  هذا قيد البحث حاليا.  يقول الخ�ب
ال يزال محمًيا جيًدا بعد ستة أشهر عىل االأقل من 

ن بعد ذلك تجديد التطعيم.  .  قد يتع�ي ي
اللقاح الثا�ن

إنه مشابه للتطعيمات ضد التيتانوس) الكزاز(.  يجب 
تجديد هذا التطعيم كل 10 سنوات. 

24 هل يؤثر عمري عىل فاعلية اللقاح ؟ 
       Beeinflusst mein Alter die   

       Wirksamkeit der Impfung?

ي 
نعم.  مع تقدم العمر ، يضعف نظام المناعة �ن

الجسم أيًضا.  وفًقا للمعرفة الحالية حول التطعيم 
ي سن الشيخوخة من خلل 

، هناك حماية كافية ح�ت �ن
 . ي ي االتحاد االأورو�ب

اللقاحات المعتمدة �ن
وس بالرغم   ي أن أنقل أو أصاب بالف�ي

25  هل يمكن�ف
من اللقاح ؟  

Kann ich das Virus trotz Impfung übertragen?

نعم. النقل ممكن ح�ت لو كان االحتمال أقل من ذلك 
.  وفًقا للحالة المعرفية الحالية ، فإن مسار  بكث�ي

ن سهل بشكل عام.  المرض لدى االأشخاص الملقح�ي
26  هل يجب أن أتلقى اللقاح ح�ت لو نجوت من  

عدوى كورونا وأصبحت مرة أخرى بصحة جيدة؟  
  Kann ich mich auch impfen lassen, wenn ich       

  Corona hatte und wieder gesund bin?

ي هذه الحالة ، يوص بالتطعيم بعد 6 
نعم ، ولكن �ن

ن تكوين الدفاع المناعي  أشهر عىل االأقل من أجل تحف�ي
وس.  الذي ال يزال موجوًدا ضد الف�ي

ف عىلي ارتداء قناع الوجه ) الكمامة (   27  هل يتع�ي
ام بقواعد النظافة؟  ف بعد اللقاح والل�ت  

 Muss ich nach der Impfung noch einen  

 Mundschutz tragen und die Hygieneregeln  

 einhalten?

ي حالة الوباء 
نعم.  ال تزال قواعد السلوك الحالية �ن

سارية.  يمكن أيًضا أن ينتقل كورونا بعد التطعيم.  
لذلك يستمر تطبيق لوائح السلمة. 

؟ ف ف مختلف�ي ي التطعيم بلقاح�ي
28  هل يمكن�ف

       Kann ich mit zwei verschiedenen  

       Impfstoffen geimpft werden?

ن من لقاح واحد ، وعادة ما يعطي  يتم إعطاء جرعت�ي
. ن نفس التحض�ي كل التطعيم�ي
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استثناء هو لقاح Astrazeneca. توصي اللجنة الدائمة 
بالتلقيح المتبادل: 

Astrazeneca كتطعيم أول ، ثم لقاح mRNA كلقاح 
.BioNTech ثان، عىل سبيل المثال

ي أحصل عليها ع�ب اللقاح ؟ 
29  ما هي المزايا ال�ت

Welche Vorteile habe ich durch eine Impfung?

وس  أنت محمي من مسار خط�ي أو مميت لمرض ف�ي
كورونا.

وس كورونا أقل احتماال  صابة بف�ي اللقاح يجعل االإ
. بكث�ي

وس كورونا  من غ�ي المرجح أن تصيب شخًصا آخر بف�ي
بنفسك.

برصف النظر عن الفوائد الصحية ، يمكنك االستمتاع 
ي لن تكون مجدية 

فيهية ال�ت بالعديد من االأنشطة ال�ت
بدون اللقاح.  يمكنك الذهاب إىل المقاهي ومقابلة 
االأصدقاء والحصول عىل مزيد من وقت الفراغ مع 

إثبات شهادة اللقاح. 
30  ماذا لو كانت نتيجة الختبار إيجابية بعد الجرعة  

الأوىل من اللقاح؟   
  Was ist, wenn ich nach einer ersten      

  Impfdosis positiv getestet werde?

ي بعد التطعيم ، فقد يرجع  إذا حدث اختبار إيجا�ب
ذلك إىل االأسباب التالية: يمكن أن يكون 

الشخص الذي تم تطعيمه قد أصيب قبل التطعيم 
ن ة. الأن متوسط الوقت ب�ي ن ة وج�ي بف�ت

ة الحضانة( هو من 5 إىل  االإصابة وظهور االأعراض )ف�ت
6 أيام.

ما هي المخاطر؟
Welche Risiken gibt es?

هم؟  31  هل هناك أشخاص أك�ش عرضة لالإصابة من غ�ي
   Gibt es Menschen, die ein größeres      

   Infektionsrisiko haben als andere?

صابة بمرض  يكون كبار السن والمرصن أك�ش عرضة للإ
خط�ي أو الوفاة من Covid 19 )كوفيد-19 (.  االأشخاص 
الذين لديهم اتصال كب�ي بأشخاص آخرين أك�ش عرضة 

للإصابة بالعدوى.  وتشمل هذه ، عىل سبيل المثال 
ي السكن الجماعي 

، االأطباء والممرضات واالأشخاص �ن
 . ن طة أو المعلم�ي وال�ش

ي المساكن الجماعية  
32  لماذا يتم تطعيم الناس �ف
هم؟  ي وقت أبكر من غ�ي

�ف   
 Warum werden Menschen in   

 Sammelunterkünften früher als andere  

 Menschen geimpft?

صابة  ي المساكن الجماعية لخطر االإ
يتعرض االأشخاص �ن

ي 
وس كورونا الأن الكث�ي من الناس يعيشون هنا �ن بف�ي

مكان مغلق.  هذا يجعل من الصعب للغاية الحفاظ 

ما هي المخاطر؟
Welche Risiken gibt es?
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عىل المسافة الخاصة بهم.  لذلك من المهم بشكل 
خاص حماية هؤالء االأشخاص جيًدا. 

ي الحجر الصحي بعد  
33  هل يجب أن أكون �ف

التطعيم؟  
Muss ich nach der Impfung in Quarantäne?

ن ، فل داعي للدخول  ال. إذا تم تطعيمك بالفعل مرت�ي
ي الحجر الصحي إذا ثبت ذلك.

�ن
ات جديدة ، يجب عىل  ي حالة ن�ش متغ�ي

ومع ذلك ، �ن
ن أن أولئك الذين تم تطعيمهم مرت�ي

ن  يتحملوا أيًضا متطلبات الحجر الصحي إذا كانوا قادم�ي
من منطقة عالية الخطورة

ي إجازة هناك.
وس أو كانوا �ن لمتغ�ي الف�ي

ي أخذ اللقاح إذا كنت حامالً؟ 
34  هل يمكن�ف

Kann ich geimpft werden, wenn ich schwanger bin?

ال يُنصح حالًيا بالتطعيم العام أثناء الحمل ، حيث 
ال توجد بيانات متاحة حالًيا حول استخدام لقاحات 

COVID-19 أثناء الحمل.  إذا كانت المرأة الحامل 
 COVID-19 صابة بمرض معرضة بدرجة عالية لخطر االإ

ي 
بسبب مرض سابق ، فيمكن تقديم التطعيم �ن

الحاالت الفردية بعد دراسة متأنية للمخاطر والفوائد 
وبعد معلومات مفصلة. 

35  من ل ينبغي تطعيمه؟ 
Wer sollte nicht geimpft werden?

االأشخاص الذين يشعرون بالمرض ولديهم ارتفاع 
ي درجة الحرارة ، عىل سبيل المثال ، يجب أن يتم 

�ن
تطعيمهم فقط عندما يكونون بصحة جيدة مرة أخرى. 

36  هل اللقاح يجعلك عقيًما؟  
Macht die Impfung unfruchtbar?

ال.  ال يوجد دليل علمي واحد عىل أن اللقاح يسبب 
العقم. 

37  هل يمكن تطعيم الأمهات ضد مرض كوفيد 19-  
أثناء الرضاعة الطبيعية؟  

 Können sich Mütter in der Stillzeit gegen  

 COVID-19 impfen lassen?

ال يوجد حالًيا سوى القليل من البيانات المتوفرة حول 
التطعيم أثناء الرضاعة الطبيعية. 

ترى اللجنة الدائمة للتطعيم أنه من غ�ي المحتمل أن 
يشكل تطعيم االأم أثناء الرضاعة

الطبيعية خطًرا عىل الرضيع. 
38  لماذا يمكن أن تتوقف اللقاحات عند بعض  

الأشخاص عن التطعيم؟    
     Wieso kam es bei manchen Impfstoffen       

         zu einem Impfstopp?

تم إيقاف التطعيم الأنهم أرادوا البحث بمزيد من 
التفصيل عن المضاعفات المحتملة لبعض اللقاحات.  

إن سلمة جميع الناس هي دائًما مهمة وأولوية.  هذا 
ي إجراء البحث بدقة. 

هو السبب �ن

)RKI(
معهد روبرت كوخ

معهد روبرت كوخ )RKI( هو مؤسسة االأبحاث الطبية 
الحيوية الرائدة التابعة للحكومة الفيدرالية االألمانية.
 المهمة المركزية لـ RKI هي الرعاية الصحية العامة. 
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ي أخذ اللقاح؟ 
كيف يمكن�ف

Wie kann ich mich impfen lassen?

 39  هل يجب عىلي التسجيل من أجل الحصول عىل 
  اللقاح ؟ 

Muss ich mich anmelden, um geimpft zu werden?

ي والية سكسونيا 
نعم.  هناك طرق مختلفة للتسجيل �ن

السفىل:
رقم الخط الساخن: 0800 99 88 665 

ن إىل السبت  يمكن الوصول إىل الخط الساخن من االثن�ي
من الساعة 8 صباًحا ح�ت الساعة 8 مساًء.

الخط الساخن مغلق أيام االأحد والعطلت الرسمية. 
نت: ن�ت بوابة التطعيم ع�ب االإ

https://www.impfportal-niedersachsen.de 
 يمكنك أيًضا االتصال بطبيب االأ�ة أو االأطباء 

ة.  يقوم العديد من  ي المنطقة مبا�ش
الموجودين �ن

ي عياداتهم. كقاعدة 
االأطباء بالتطعيم ضد الكورونا �ن

عامة ، يجب عليك التسجيل هناك مسبًقا وستكون 
ة انتظار لبضعة أسابيع.  يساعد االأخصائيون  هناك ف�ت

 . ن ي سكن اللجئ�ي
ي التسجيل �ن

االجتماعيون �ن
ي ساكسونيا السفىل ، 

ي مكتب المعلومات الطبية �ن
�ن

يمكنك البحث عن أطباء يتحدثون العديد من اللغات 
المختلفة:

 https://www.arztauskunft-niedersachsen.de 

40   هل توجد استشارة تطعيم؟
Gibt es ein Beratungsgespräch zum Impfen?

ي الحصول عىل 
قبل التطعيم ، لكل فرد الحق �ن

ي أي مكان يتم فيه 
المشورة الطبية.  ينطبق هذا �ن

ي 
ي عيادة طبيب االأ�ة وكذلك �ن

إجراء التطعيم ، �ن
مركز التطعيم.  سيتم مناقشة أي أسئلة لديك.  إذا 
لم تكن قد قررت التطعيم بعد ، فيمكنك االتصال 

بطبيبك العام وطلب استشارة. 

ي أخذ اللقاح؟ 
كيف يمكن�ف

Wie kann ich mich impfen lassen?

)STIKO(
لجنة التطعيم الدائمة 

 )STIKO( تطور اللجنة الدائمة للتطعيم
توصيات التطعيم الألمانيا. تتكون اللجنة من 

ًا متطوًعا.  16 خب�ي
تتعامل اللجنة مع أسئلة حول التطعيمات 

واالأمراض المعدية وتقدم توصيات التطعيم 
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أسئلة حول عروض التطعيم لالأطفال
       Fragen zum Impfnachweis

41  ما هي شهادة التطعيم الصفراء؟
         Was ist der gelbe Impfpass?

بطاقة التطعيم الصفراء الصادرة عن منظمة الصحة 
 WHO العالمية

)المعروفة أيًضا باسم "الشهادة الدولية للتطعيمات 
وكتاب التطعيمات"( 

ي تم 
ف بها دولًيا توضح التطعيمات ال�ت هي وثيقة مع�ت

تلقيها بالفعل.
42  ما هي شهادة التطعيم الرقمية؟

Was ist der digitale Impfnachweis?

شهادة التطعيم الرقمية )أو شهادة التطعيم( هي 
ي لتوثيق التطعيمات ضد كورونا. 

خيار إضا�ن
يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم استخدامها 

دارة المعلومات رقمًيا مثل وقت التطعيم واللقاح الإ
ي 

ي تطبيق CovPass أو �ن
عىل هواتفهم الذكية )إما �ن
تطبيق التحذير من كورونا(.

43  من أين وم�ت أحصل عىل شهادة التطعيم الرقمية؟
   Wo und ab wann bekommt man den   

   digitalen Impfnachweis?

ة  يمكن الحصول عىل شهادة التطعيم الرقمية مبا�ش
ي مركز التطعيم.

بعد التطعيم من الطبيب أو �ن
بدالً من ذلك ، يمكنك الحصول عىل الشهادة الرقمية 

ي الصيدلية.
ي تاريخ الحق �ن

الصادرة �ن

44  ما هي تكلفة بطاقة التطعيم الرقمية  
؟ ف   للمستخدم�ي

Was kostet der digitale Impfpass?

بطاقة التطعيم الرقمية مجانية.
ف عىلي دائًما تقديم دليل عىل أنن  45  هل يتع�ي

ي قدما؟
ي تلقيت التطعيم أو تعافيت الم�ف  

  Muss ich den Nachweis, dass ich geimpft  

  oder genesen bin, immer mitführen?

ن المزيد من التوضيح ، يوص بحمل دليل عىل  لح�ي
 COVID-19 وس كورونا التطعيم ضد ف�ي

مع أصل بطاقة التطعيم أو تأكيد التطعيم. 
46  هل من الممكن السفر داخل أوروبا دون أي 

  مشاكل مع شهادة التطعيم الرقمية؟
  Kann man mit dem digitalen   

    Impfnachweis innerhalb Europas   

        problemlos reisen?

من خلل CovPass ، تطبق ألمانيا الشهادة االأوروبية 
ي ألمانيا.

�ن
كما أن ألمانيا متصلة بالفعل بما يسمى خادم البوابة 

االأوروبية.
ي جميع 

ي أنه يمكن استخدام الشهادات �ن
وهذا يع�ن

ي وكذلك أنحاء االتحاد االأورو�ب
ويج وسوي�ا. ي أيسلندا وليختنشتاين وال�ن

�ن

أسئلة حول عروض التطعيم لالأطفال
Fragen zum Impfnachweis
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47  ماذا أفعل إذا فقدت الشهادة؟
              Was mache ich, wenn ich ein  

            Zertifikat verloren habe?

إذا فقدت شهادة التطعيم الخاصة بك عىل شكل 
بطاقة التطعيم الخاصة بك أو

جى االتصال  شهادة استبدال التطعيم ضد كورونا ، ف�ي
ي أو طبيب التطعيم.

بمركز التطعيم المع�ن

أسئلة حول عروض التطعيم لالأطفال
Fragen zu Impfangebote für Kinder

48  هل هناك توصيات تطعيم لالأطفال؟ 
Gibt es eine Impfempfehlung für Kinder?

ت اللجنة الدائمة  ي 19 أغسطس 2021 ، ن�ش
نعم ، �ن

للتلقيح )STIKO( توصية
ن الذين تبلغ أعمارهم  تطعيم عامة للأطفال والمراهق�ي

12 عاًما أو أك�ش بعد تقييم 
البيانات الجديدة وإجراء تحليل شامل للمخاطر 

والفوائد. 
49  هل ينبغي تطعيم الأطفال؟

Warum sollten Kinder geimpft werden?

ي االتحاد 
تمت الموافقة عىل لقاح BioNTech مؤخًرا �ن

ن من سن 12 عاًما.  ي للأطفال والمراهق�ي االأورو�ب
ومع ذلك ، ال توجد ح�ت االآن توصية من اللجنة 

الدائمة للتطعيم. من المتوقع أن يتم تقديم هذه 
التوصية. 

ن الذين يعانون من  ي البداية فقط للأطفال والمراهق�ي
�ن

ة. أمراض سابقة خط�ي
ي تطعيم أطفاىلي به؟

50  ما هو اللقاح الذي يمكن�ف
 Mit welchem Impfstoff kann ich meine  

 Kinder impfen lassen?

يوص باستخدام لقاحي mRNA من BioNTech و 
Moderna  لجميع االأشخاص

ي 
الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما والذين يرغبون �ن

التطعيم. باالإضافة إىل ذلك ،
تمت الموافقة عىل لقاح BioNTech للأطفال 

ة. ن من سن الثانية ع�ش والمراهق�ي
ومع ذلك ، فإن لجنة التطعيم الدائمة ال تعطي 

توصية تطعيم عامة للأطفال الذين
ن 12 و 17 عاًما.  اوح أعمارهم ب�ي ت�ت

51  هل يتم تطعيم الأطفال دون سن 12 عاًما ضد 
  COVID-19؟  

 Werden schon Kinder unter 12 gegen  

 COVID-19 geimpft?

ال ، لم يتم تطوير واعتماد لقاح للأطفال دون سن 
ة. لكن النبأ السار هو:  الثانية ع�ش

 BioNTech / كات المصنعة عىل االأقل ، تعمل ال�ش
Pfizer و Moderna بجد لضمان

أن االأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاًما يمكن 
أيًضا تلقيحهم وحمايتهم. 

أسئلة حول عروض التطعيم لالأطفال
Fragen zu Impfangebote für Kinder
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؟ ي تطعيم أطفاىلي
52  أين يمكن�ف

Wo kann ich meine Kinder impfen lassen?

ن الذين تبلغ أعمارهم 12  يمكن للأطفال والمراهق�ي

ي
عاًما أو أك�ش تلقي التطعيم �ن
. ن نفس االأماكن مثل البالغ�ي

ي وليات فيدرالية أخرى؟
ي تطعيم أطفاىلي �ف

53  هل يمكن�ف
 Kann ich meine Kinder in anderen   

 Bundesländern impfen lassen?

ي واليات 
نعم فعل. يمكن أيًضا تطعيم االأطفال �ن

اتحادية أخرى. 
ي ألمانيا؟ 

54   من هو بالضبط الذي يقوم بأعطاء اللقاح �ف
  Wer genau impft in Deutschland?

ي ألمانيا ، تستخدم مراكز التطعيم أيًضا فرق 
�ن

ن  ن العام�ي التطعيم المتنقلة واالأطباء الممارس�ي
ي 

ن ، اعتباًرا من 7 يونيو 2021 �ن والمتخصص�ي
 . ن المؤسسات واالأطباء الخاص�ي

55   ما هي فرق التطعيم المتنقلة؟ 
           Was sind mobile Impfteams?

فرق التطعيم المتنقلة هي جزء من مركز التطعيم 
وهي فرق من االأطباء الذين يقودون سياراتهم ، 

ن ومنازل  عىل سبيل المثال ، إىل دور رعاية المسن�ي
ي 

ن أو �ن كبار السن ، أو إىل أماكن إقامة جماعية للجئ�ي
ي 

مناطق سكنية حيث يعيش عدد كب�ي من الناس �ن
ي ظل 

ي الموقع �ن
ة �ن أماكن ضيقة.  أنت تطعم مبا�ش

ظروف طبية. 

56   أين أجد المزيد من المعلومات؟ 
Wo gibt es weiterführende Informationen?

ستجد هنا المزيد من المعلومات:
https://www.niedersachsen.de/ Coronavirus 

/https: //www.zusammengegencorona.de 
www.impfen-gegen-corona.eu 

www.covid.nds-fluerat.org

 قضايا قانونية  
Rechtliche Fragen

57  هل اللقاح اختياري؟ 
Ist die Impfung freiwillig?

ي ألمانيا ، تقرر دائًما بنفسك ما إذا كنت تريد 
نعم.  �ن

التطعيم أم ال. 
ي اللقاح ؟ 

58  هل سأعاقب إذا لم أرغب �ف
   Werde ich bestraft, wenn ich mich  

   nicht impfen lassen will?

ال.  ال أحد يعاقب.  التطعيم طوعي. 
59  هل اللقاح له تأث�ي عىل إجراءات اللجوء الجارية؟

 Hat die Impfung Auswirkungen auf ein  

 laufendes Asylverfahren?

ال.  سواء تم تطعيمك أم ال، لن يتم معاقبتك وليس 
له أي تأث�ي عىل إجراءات اللجوء الجارية.

قضايا قانونية  
Rechtliche Fragen
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معجم جائحة كورونا
Glossar Corona-Pandemie
A / a
die Absonderung,-en I انعزال
das Abstandhalten Sg. I الحفاظ عىل المسافة
die Abstandsregel,-n I قواعد المسافة
die AHA-Regeln Pl. I AHA  قواعد 
ي الحياة اليومية( 

)!حافظ عىل مسافة! انتبه للنظافة! ارتد قناًعا �ن
- aktuell I حالًيا
die  Alltagsmaske,-n I القناع اليومي
die Altersgruppe,-n I الفئة العمرية
die  Anmeldung,-en I التسجيل
-  ansteckend I معدي 
die  Ansteckungsgefahr,-en I خطر العدوى
die  Ansteckungsrate,-n I معدل العدوى
das  Ansteckungsrisiko,-en I خطر العدوى
der  Ansteckungsweg,-e I طريقة العدوى
der  Antikörper,- I جسم مضاد  
)مادة مضادة( 
die Apotheke,-n I صيدلية
die App,-s I app )تطبيق( )„Application“ App  ـ )هو النموذج المخترص ل
der Arzt,..e m. I طبيب
die  Ärztin,-nen m. I طبيب
die  Arzthelferin,-nen f. I مساعدة طبيب 
die Arztpraxis,-en I عيادة الطبيب
die Arztauskunft,..e I معلومات الطبيب
die Atem-Schutz-Maske,-n I قناع حماية التنفس
die Auffrischungsimpfung,-en I التطعيم المعزز
die Ausbreitung,-en I انتشار
die Ausgangssperre,-n I حظر التجول 
das  Ausgehverbot,-e I حظر الخروج 
die  Ausnahmenverordnung,-en I الئحة االستثناءات
die Ausreisesperre,-n I حظر السفر

B / b
der Barcode,-s I يطي رمز ال�ش
)رمز مقروء آلًيا للسلع والتعبئة والتغليف( 
der  Betriebsarzt,..e m. I كة طبيب ال�ش
die  Betriebsärztin,-nen f. I كة طبيبة ال�ش
die Behelfsmaske,-n I قناع مساعد/مؤقت
der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz,-e I حماية مؤقتة للفم واالأنف 
der Bevölkerungsschutz,-e I حماية مدنية
das Bundesgesundheitsministerium Sg. I وزارة الصحة   
االتحادية 
der  Bürgertest,-s I اختبار المواطن

C / c
die Chipkarte,-n I بطاقة ذكية/ رقاقة
- coronafrei I خاىلي من الكورونا
die Coronakrise,-n I أزمة الكورونا
die  Corona-Impfverordnung,-en I مرسوم التطعيم ضد كورونا
der Corona-Test,-s I اختبار الكورونا
die Coronakrise,-n I أزمة الكورونا
das Corona-Virus,-en I وس الكورونا ف�ي
die Coronavirus-Pandemie,-n I وس الكورونا جائحة ف�ي
die Corona-Warn-App,-s I تطبيق التحذير من كورونا 
- COVID-19 I COVID-19/19 كوفيد
die COVID-19-Schutzmaßnahme,-n I COVID-19 تدب�ي الحماية من 
die COVID-19-Erkrankung,-en I -19 مرض كوفيد
das COVID-Zertifikat,-e I شهادة كوفيد
die CovPass-App,-s I تطبيق جواز سفر كوفيد

D / d
der Datenschutz Sg. I حماية البيانات 
die Delta-Variante,-n I حماية البيانات 
die Desinfektion,-en I تعقيم 
das Desinfektionsmittel,- I مادة التعقيم
- desinfizieren I عقم
das digitale -n COVID-Zertifikat,-e I شهادة كوفيد الرقمية
der digitale -n Impfnachweis,-e I شهادة التطعيم الرقمية
- dokumentieren I وثق
die Drei-G-Regel,-      n I  الثالثةG قاعدة 
)تم اللقاح, تم الشفاء, تم الفحص( 

E / e
die Eindämmung,-en I االحتواء
die Einreiseregeln Pl. I قواعد دخول السفر
der Einreisestopp,-s I توقف دخول السفر
das Einreiseverbot,-e I منع دخول السفر
die Einreise-Verordnung,-en I لوائح دخول السفر
die Einschränkung,-en I القيد
der Einweghandschuh,-e  I ي قفاز ط�ب
die elektronische -n Gesundheitskarte,-n I البطاقة الصحية   
ونية  االإلك�ت
die Epidemie,-n I الوباء
der Epidemiologe,-n I عالم االأوبئة
die  Erkrankung,-en I المرض
der Erfolg,-e einer Behandlung I نجاح العلج
der Erreger,- I مسبب المرض
die Erst- und Folgeimpfung,-en I التطعيم االأول والمتابعة
die Erstimpfung,-en I التطعيم االأول 
der Erwachsene,-n m. I البالغ
die Erwachsene,-n f. I البالغة

F / f
die Fall-Zahl,-en I عدد الحاالت
- Falsch negativ I ي  خطأ سل�ب
- Falsch positiv I ي خطأ إجا�ب
die FFP2-Maske,-n I FFP2 قناع 
ات تقريًبا من خلل الفل�ت FFP2 قناع(  . ال تدخل القط�ي ).هو قناع مفل�ت
- freiwillig I طوعا
die Freiwilligkeit,-en I الطوعية
die  Fruchtbarkeit,-en I خصوبة 

G / g
der Geimpfte,-n m. I المتطعم/ الملقح
die Geimpfte,-n f. I   المتطعمة/ الملقحة
das gelbe -n Heft,-e I دف�ت اللقاح االأصفر
der Genesene,-n m. I المتعا�ن
die Genesene,-n f. I المتعافية 
der Genesenennachweis,-e I إثبات الشفاء
das Genesenenzertifikat,-e I شهادة الشفاء
der gesundheitliche -n Schaden,.. I ر الصحي الرصن
das Gesundheitsamt,..er I مكتب الصحة
der Getestete,-n I الذي تم اختباره

H / h
das Handdesinfektionsmittel,- I مادة معقمة لليدين  
die Handhygiene Sg. I نظافة اليد
die  häusliche -n Absonderung,-en I ىلي ن العزل الم�ن
die  häusliche -n Isolierung,-en I ىلي ن العزل الم�ن
der Heranwachsende,-n m. I المراهق
die Heranwachsende,-n f. I المراهقة

معجم جائحة كورونا
Glossar Corona-Pandemie
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die Hospitalisierungsrate,-n I معدل االستشفاء
die Hospitalisierungsinzidenz,-en I نسبة االستشفاء  
die  Hotline,-s I الخط الساخن
der Hotspot,-s I النقطة الساخنة 
صابة المحلية بالمرض بشكل حاد(  )منطقة تزداد فيها االإ
die Hygiene Sg. I النظافة
die Hygienemaßnahme,-n I تدب�ي النظافة
die Hygieneregeln Pl. I قواعد النظافة
die  Hygienevorschrift,-en I نظام النظافة

I / i
- immun I منيع 
)غ�ي حساس ، قادر عىل المقاومة ، محصن( 
die Immunabwehr Sg. I الدفاع المناعي
die Immunisierung,-en I ن  التحص�ي
)تقوية دفاعات الجسم ضد العدوى( 
die Immunologie,-n I علم المناعة
die Immunreaktion,-en I االستجابة المناعية
der Immunschutz,-e I الحماية المناعية
die Immunschwäche,-n I نقص المناعة
das Immunsystem,-e I الجهاز المناعي
das Impfangebot,-e I عرض اللقاح
die Impfauskunftspflicht,-en I نام بتقديم معلومات عن   االل�ت
اللقاح 
die Impfbescheinigung,-en I شهادة اللقاح
die Impfbereitschaft,-en I ي اللقاح

الرغبة �ن
die Impfdosis,-en I جرعة اللقاح
- impfen I تطعيم
der Impfgegner,- m. I معارض للقاح
die Impfgegnerin,-nen f. I معارضة للقاح
das Impfheft,-e I دف�ت اللقاح
die Impfkampagne,-n I حملة اللقاح
die Impfkommission,-en I لجنة اللقاح
der Impfnachweis,-e I إثبات اللقاح
der Impfpass,..e I دف�ت اللقاح
die Impfpflicht,-en I اللقاح االإجباري
die Impfpriorisierung,-en I أولوية اللقاح
das Impfprotokollierungssystem,-e I نظام تسجيل اللقاح
die Impfquote,-n I نظام تسجيل اللقاح
die  Impfreaktion,-en I استجابة اللقاح
das Impfregister,-  I سجل اللقاح
der Impfschutz,-e I حماية اللقاح
der Impfskeptiker,- m. I ي اللقاح

المشكك �ن
die Impfskeptikerin,-nen f. I ي اللقاح

المشككة �ن
der Impfstatus,- I حالة اللقاح
der Impfstoff,-e I مادة اللقاح
die Impfstoffknappheit,-en I نقص اللقاح
der Impfstopp,-s I توقف اللقاح
die Impfstrategie,-n I اتيجية اللقاح اس�ت
der  Impfstermin,-e I موعد اللقاح
die Impfung,-en I اللقاح
- impfwillig I عىل استعداد للتطعيم
die Impfwilligkeit,-en I ي اللقاح

الرغبة �ن
der  Impfzeitpunkt,-e I وقت ا اللقاح
das Impfzentrum,-en I مركز اللقاح
das Impfzertifikat,-e I شهادة اللقاح
die Infektion,-en I صابة العدوى/ االإ
die Infektionskette,-n I صابة سلسلة العدوى/ االإ
die Infektionskrankheit,-en I المرض المعدي
die Infektionsrate,-n I صابة معدل االإ
das Infektionsrisiko,-en I صابة خطر االإ

das Infektionsschutzgesetz,-e I قانون الحماية من العدوى/ االإصابة
die Infektionswelle,-n I صابة موجة العدوى/ االإ
die Infektiosität,-en I العدوى
- infizieren I يصيب
der Infizierte,-n m. I المصاب
die Infizierte,-n f. I المصابة
die Information,-en I المعلومات
die Inkubationszeit,-en I ة الحضانة  ف�ت
صابة بمسببات االأمراض وظهور االأعراض(  ن االإ ة الزمنية ب�ي )الف�ت
die Intensivpflegestation,-en I وحدة العناية المركزة
die Inzidenz,-en I معدل
ة زمنية معينة(  )عدد الحاالت الجديدة ضمن مجموعة من االأشخاص وف�ت
der Inzidenzwert,-e I صابة  عدد حاالت االإ
die Inzidenzstufe,-n I صابة مستوى االإ
die Isolation,-en I العزل

J / j
der Jugendliche,-n m. I الشاب
die Jugendliche,-n f. I الشابة

K / k
die KN95-Maske,-n I KN95 قناع    

)قناع KN95 هو قناع حماية الجهاز التنفسي لتصفية الجسيمات(     
die  Kinderimpfung,-en I تطعيم الطفل
der  Kinderwunsch,..e I ي إنجاب االأطفال

الرغبة �ن
der  Kontakt,-e I االتصال
die  Kontaktbeschränkung,-en I تقييد االتصال
die  Kontaktperson,-en I مسؤل االتصال
die Kontaktsperre,-n I منع االتصال
die Kontaktübertragung,-en I نقل االتصال
das Kontaktverbot,-e I حظر االتصال 
das  Krankenhaus,..er I المستشفى
die  Krankenversicherung,-en I ن الصحي التأم�ي
die  Krankenversicherungskarte,-n I ن الصحي  بطاقة التأم�ي
das  Krankheitsanzeichen,- I علمة المرض

L / l
die Landesbehörde,-n I سلطة/ إدارة الدولة
das Landesgesundheitsministerium Sg. I وزارة الصحة الوالية
die Latenzzeit,-en I وس  وقت حضانة الف�ي
صابة بمسببات االأمراض وظهور االأعراض االأوىل للمرض(  ن االإ )الوقت ب�ي
der Lockdown,-s I غلق الكامل  االإ
)التدب�ي كجزء من الحماية من العدوى لمكافحة سلسلة العدوى الوبائية( 
die Lockerung,-en I تخفيف االإجراءات 

M / m
die Maske,-n I القناع
die Maskenpflicht,-en I ألزامية وضع القناع
die medizinische -n Maske,-n I ي  القناع الط�ب
der  Mindestabstand,..e I الحد االأد�ن للمسافة
das mobile -n Impfteam,-s I فريق التطعيم المتنقل 
der mRNA-Impfstoff,-e I mRNA مادة لقاح

die Mund-Nasen-Bedeckung,-en I غطاء الفم واالأنف
der Mund-Nasen-Schutz,-e I حماية الفم واالأنف
der Mutant,-en I المتحول/ المتحور
)كائن حي معدل وراثيا( 
die Mutation,-en I الطفرة 
)تغي�ي ، تحول( 
- mutieren I تحور 
)تغي�ي ، تبدل ،تقلب، تحويل( 

ي حالة لقاحات mRNA ، ال يتم استخدام مسببات االأمراض أو مكوناتها 
 )�ن

)المستضدات( لبناء الحماية من التطعيم(.
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N / n
die Nebenwirkung,-en I االآثار الجانبية
der negative -n PCR-Test,-s I ي اختبار PCR السل�ب
die Neuinfektion,-en I العدوى الجديدة 
die  Neuinfektionszahl,-en I صابات الجديدة عدد االإ

O / o
die OP-Maske,-n I القناع الجراحي

P / p
die Pandemie,-n I الوباء 
der  PCR-Test,-s I PCR اختبار 

das  Präparat,-e I عداد االإ
das Pflege- und Altersheim,-e I ن والمتقاعدين دار رعاية المسن�ي
der positive -n PCR-Test,-s I ي اختبار PCR السل�ب
die Präventionsmaßnahme,-n I االإجراءات الوقائية
der Privatarzt,..e m. I الطبيب الخاص
die Privatärztin,-nen f. I الطبيبة الخاصة 
die Produktinformation,-en I معلومات المنتج

Q / q
der QR-Code,-s I ماسح الرموز    

)„استجابة �يعة“. = إجابة �يعة. رمز االستجابة ال�يعة هو رمز يتكون من     
s      .)حقول سوداء وبيضاء
die Quarantäne,-n I الحجر الصحي
die Quarantänestation,-en I محطة الحجر الصحي
die  Quarantänepflicht,-en I إلزامية الحجر الصحي
die  Quarantänezeit,-en I وقت الحجر الصحي 

R / r
der R-Wert,-e I
  إىل رقم االستنساخ. يش�ي هذا إىل عدد االأشخاص الذين يصيبهم “R„ يرمز الحرف  
ي المتوسط. يمكن أيًضا تسمية 

وس كورونا �ن صابة R-Wert حامل ف�ي .بمعدل االإ
die räumliche-n Distanzierung,-en I  ي

التباعد المكا�ن
die  Regelung,-en I التنظيم 
das Risiko I الخطر
das Risikogebiet,-e I المنطقة الخطرة
die Risikogruppe,-n I المجموعة الخطرة

S / s
die Sammelunterkunft,..e I السكن الجماعي 
- Sars-CoV-2 I CoV-2 - السارس 
وسات(  )مرض معدي تسببه ف�ي
die Schulschließung,-en I إغلق المدرسة
der Schutz gegen Corona Sg. I الوقاية من الكورونا
die  Schutzimpfung,-en I ي

اللقاح الوقا�أ
die  Schutzmaßnahme,-n I ي

التدب�ي الوقا�أ
die  Schutzverordnung,-en I قانون الحماية
die  Schwangere,-n I المرأة الحامل
die  Schwangerschaft,-en I الحمل
der  Selbsttest,-s I ي

االختبار الذا�ت
der Shutdown,-s I غلق  االإ

 
der Sicherheitsabstand,..e I مسافة االأمان
die Sieben-Tage-Inzidenz,-en I مؤ�ش سبعة أيام 
das Social Distancing Sg. I التباعد االجتماعي 
der soziale -n Kontakt,-e I التواصل االجتماعي   
die Ständige Impfkommission (STIKO) Sg. I  
   اللجنة الدائمة للتطعيم 

die  Stillzeit,-en I ة الرضاعة ف�ت
das Symptom,-e I االأعراض

T / t
die Terminvergabe,-n I تحديد المواعي
das  Testergebnis,-se I نتيجة االختبار
der Testnachweis,-e I دليل االختبار
die  Testnachweispflicht,-en I ألزام التحقق من االختبار
die Testpflicht,-en I االختبار االإجباري
das Testzertifikat,-e I شهادة االختبار
die Triage,-n I الفرز 
ي حالة الحوادث الجماعية والكوارث واالأوبئة( 

ة من المرصن �ن )إعطاء االأولوية الأعداد كب�ي
- triagieren I فرز 
ي حالة الحوادث الجماعية والكوارث واالأوبئة( 

ة من المرصن �ن )إعطاء االأولوية الأعداد كب�ي

V / v
das Vakzin,-e I اللقاح  
)المصطلح العلمي للقاح( 
der Vektorimpfstoff,-e I مادة اللقاح الناقل
der Verabreichungsort,-e I عطاء  مكان موعد االإ
der  Versicherte,-n m. I المؤمن عليه
die  Versicherte,-n f. I المؤمن عليها
die Vertragsarztpraxis,-en I عيادة الطبيب المتعاقد
der Virologe,-n m. I وسات عالم الف�ي
die Virologin,-nen f. I وسات عالمة الف�ي
das Virus,-en I وس الف�ي
die Viruserkrankung,-en I وسي المرض الف�ي
die Virusvariante,-n I وس متغ�ي الف�ي
die Vorerkrankung,-en I المرض السابق
die Vorkehrung,-en zur Rückverfolgung I 
    تعقب الرجوع للمرض السابق 

W / w
die Welt-Gesundheits-Organisation Sg. )WHO( I   
منظمة الصحة العالمية 
die Wirksamkeit,-en I الفعالية

Z / z
die Zweitimpfung,-en I ي

التطعيم الثا�ن

ي 
ي لتحديد العدوى أو المرض الورا�ش

 )إجراء التشخيص البيولوجي الجزي�أ
أو االأبوة عن طريق مسحة خاصة من الفم واالأنف والحنجرة(

)إغلق الحياة العامة كتدب�ي من تداب�ي الحجر الصحي الجماعي(



Sie können weitere Exemplare dieser

Broschüre unter folgenden

Adressen bestellen:

Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

Tiedthof I Goseriede 4

30159 Hannover

felek.gueler@lotto-sport-stiftung.de

Verlag für Kommunikation

Hellweg 1

44787 Bochum

Telefon (0234) 68 54 91

ethemyilmaz@t-online.de



كل لقاح يعت�ب مهم للحماية العامة.  
Für den Gemeinschutz zählt jede Impfung.

ب  كل لقاح يعت مهم لحمايتك الخاصة.
Für den eigenen Schutz zählt jede Impfung.


