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 ةتوضيحينشرة 

 (2019مرض فيروس كورونا ) 19-بخصوص التطعيم الوقائي ضد كوفيد

 BioNTech/Pfizerمن  Comirnaty®) –)الحمض النووي الريبوزي المرسال(  mRNAبلقاحات  -

 (Modernaمن  Vaccine Moderna-COVID 19®و

 باستمرار(هذه النشرة التوضيحية )يتم تحديث  2021 أبريل 1 بتاريخ

 

 اسم الشخص المراد تطعيمه: 

    الكتابة بأحرف كبيرة(يرجى )

 تاريخ الميالد: 

 

 ؟19-ما هو كوفيد

 -سارس باسم  المعروف – ينتشر فيروس كورونا المستجدو. عشرات السنينمنذ )الفيروسات التاجية( ُعرفت فيروسات كورونا 

-، وهو العامل المسبب لمرض كوفيد2020ومطلع عام  2019نهاية عام حول العالم منذ  –( 2 -كوف -)سارس 2 -كورونا فيروس

 (.2019)مرض فيروس كورونا  19

يظهر . كما ةمؤقت لفترةذوق تالسعال الجاف، والحمى، وضيق التنفس، وفقدان حاسة الشم وال 19-وتشمل األعراض الشائعة لكوفيد

أقل المرضى شكاوى يقدم . وأيًضا األنفالصداع، وآالم في األطراف، والتهاب الحلق، وسيالن المصحوب بالشعور العام بالمرض 

الجهاز الهضمي والتهاب ملتحمة العين وتورم العقدة الليمفاوية. قد تحدث أضرار تبعية للجهاز العصبي أو القلب واألوعية شيوًعا في 

رغم من أن المسار الخفيف للمرض شائع وأن معظم المرضى يتعافون الدموية، فضاًل عن مسارات طويلة األمد للمرض. على ال

إلى تؤدي قد و تظل واردة الحدوث -االلتهاب الرئوي كحدوث اإلصابة ب –التي قد يسلكها المرض تماًما، إال أن المسارات الشديدة 

 الوفاة.

الكمامات بشكل ، مراعاة النظافة، ارتداء جتماعيالالتباعد ا) AHA + A + Lباإلضافة إلى تجنب العدوى من خالل مراعاة قواعد  

 يومي، تنزيل تطبيق التحذير من كورونا، التهوية بانتظام(، فإن التطعيم يوفر أفضل حماية ممكنة من المرض.

 

 ما هو اللقاح؟ 

واالستجابة  19-بكوفيداإلصابة من  وهي تتمتع بنفس مستوى الحماية الفردية 19-كوفيدتمت الموافقة على العديد من اللقاحات ضد 

COVID- 19و BioNTech/Pfizerمن  Comirnaty®) رةيتم تناولها في هذه النشالتي  19-كوفيدضد  mRNA لقاحات الوبائية.
®Vaccine Moderna  منModerna)  النوع الجديد من التكنولوجيا هذا نفس مستندة إلى الجينات وتعتمد علىهي لقاحات .

 أخرى، لكن لم تتم الموافقة عليها بعد. mRNAويجري اختبار لقاحات 

mRNA ويجب عدم الخلط بينه  ،)الرنا المرسال أو الحمض النووي الريبوزي المرسال( هو "تعليمات البناء" لكل بروتين في الجسم

 mRNA اتلقاحتحتوي . (DNA)المعروف اختصاًرا باسم الدنا أو الحمض النووي المعروفة باسم وبين المعلومات الوراثية البشرية 

 لقاحاتتحتوي  الو (."Spike"على "تعليمات البناء" لمكون واحد من الفيروس )ما يسمى بروتين السنبلة 19-لمرض كوفيد ةالمضاد

mRNA  ال يمكنهم نقل فيروسات اللقاح  الذين تلقوا اللقاحمما يعني أن األشخاص  ،رللتكرا قابلة لقاح فيروسات على 19-ضد كوفيد
 خرين.اآلإلى 
 

في خاليا بشكل أساسي )قرأ" بعد دخول الخاليا "يُ وإنما ، التطعيم بعد البشري الجينوممع  اتالموجود في اللقاح mRNA يتحدال  

ج جسم نت  بنفسها. وهكذا يُ  Spikeتقوم هذه الخاليا بإنتاج بروتين  وعندئذ ،العضالت في موضع التطعيم وفي خاليا دفاعية معينة(

مناعية  وخاليا يتم تكوين أجسام مضادةف  ؛غريبة كبروتينات يتعرف الجهاز المناعي عليها التي Spikeبروتينات  لقحالشخص المُ 

 استجابة مناعية وقائية.ذلك الفيروس. ويخلق ب الخاصة Spikeبروتينات ضد 

 
 (.Spikeبروتين الفيروس )بروتين  إنتاجيتوقف المرحلة، تلك  فيوبعد بضعة أيام.  الجسمبالموجود في اللقاح  mRNA يتحلل
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 كيف يتم إعطاء اللقاح؟

 اللجنةتوصي التطعيم، خالل على حماية كافية من  للحصول. يجب إعطاء اللقاح مرتينو. يتم حقن اللقاح في العضلة العلوية للذراع
الوقت الحاضر،  في. األول والثانيالتطعيم  بين أسابيع 6فاصل زمني يبلغ ب( STIKO) كوخ روبرت معهدفي  للتطعيماتالدائمة 
استثناء على األشخاص الذين تقل  ينطبق .لتطعيم األوللللتطعيم الثاني، يجب استخدام نفس اللقاح من نفس الشركة المصنعة بالنسبة

للتطعيم األول. بالنسبة لهؤالء األشخاص،  AstraZenecaمن  Vaxzevria®لقاح حصلوا على عاًما والذين  60أعمارهم عن 
من  Comirnaty®)أي  mRNAأسبوًعا من التطعيم األول بلقاح  12التطعيم الثاني بعد  بتلقي حاليًا  STIKOتوصي 

BioNTech/Pfizer  19®أو Vaccine Moderna-COVID  منModerna.) 
 

 ما مدى فعالية التطعيم؟ 

 .قاحالفعالية وكذلك التفاعالت والمضاعفات المحتملة لل  متقاربة من نتائج  19-كوفيدللوقاية المتاحة  mRNAقاحات لتقدم 

تظهر بيانات و .%95بنسبة تقارب  ا من الفعاليةمرتفعً  معدالً  19-كوفيدضد ال mRNA وفقًا لمستوى المعرفة الحالي، توفر لقاحات

مقارنة بمن لم  19-كوفيد لمن تم تطعيمهم ضد %95بنسبة  تقريبًا كانت أقل 19-فيروس كوفيدأن احتمالية اإلصابة ب الحالية الدراسة

 على احتجاز المرضى في المستشفيات)أي  19-كوفيدمرض اإلصابات الشديدة لالفعالية في الوقاية من نسبة  بلغتو. يتم تطعيمهم

العامل الممرض، فهناك احتمال كبير  19-كوفيد تم تطعيمه بلقاح ما شخصتعرض أنه إذا ذلك يعني و. %85 حوالي( المثال سبيل

 .  لعدم إصابة ذلك الشخص بالمرض

 اللقاح.التي يوفرها الحماية وليس من المعلوم حتى اآلن طول مدة 
 

وتتمثل وبالتالي حماية نفسك ومحيطك.  AHA + A + Lفمن الضروري أن تستمر في مراعاة قواعد  ،اللقاحإعطاؤك م ت إذا حتى
جميع األشخاص الذين تم تطعيمهم.  فيبنفس الدرجة موجودة ال تكون كما أنها  ،أن الحماية ال تبدأ مباشرة بعد التطعيم ذلك فيأسباب 

 من الرغم على( SARS-CoV-2) الفيروس نشر لألشخاص يمكن كان إذا ما، فمن غير الممكن حاليًا الجزمباإلضافة إلى ذلك، 
 منحهم اللقاح.

 

 ؟19-لقاح ضد كوفيد المن الذي سيستفيد بشكل خاص من 

)في حالة لقاح  أكثرفعاًما  16لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  19-كوفيد فيروسل ةالمضاد mRNA اتتمت الموافقة على إعطاء لقاح
®Comirnaty) في حالة لقاح عاًما  18، أو(®19 Vaccine Moderna-COVID)، عدم توفر لقاح كاٍف لتطعيم في ظل ظروف

)مثل كبار  19-بمسار شديد أو مميت لكوفيد الجميع في البداية، فيجب تطعيم األشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر اإلصابة

بسبب نشاطهم المهني أو الذين لديهم اتصال مع   SARS-CoV-2مرض السن( الذين لديهم مخاطر عالية بشكل خاص لإلصابة ب

 بسبب عملهم.  19-أشخاص معرضين بشكل خاص لخطر اإلصابة بكوفيد

 

 من الذي ال ينبغي تطعيمه؟ 

لم تتم  حيث  ، بما يتضمن األطفال والمراهقين الذين بلغوا هذا السن بالفعل؛عاًما 15سن حتى والمراهقين تطعيم األطفال عدم ينبغي 

   حاليًا. طعيمهمالموافقة على ت

بعد التعافي. إال تطعيمهم عدم ، فينبغي أو أعلى( درجة مئوية 38.5)درجة الحرارة في حاد مع ارتفاع  مرضأما الذين يعانون من  

وبالنسبة  درجة مئوية( ليس سببًا لتأجيل التطعيم. 38.5درجة الحرارة )أقل من في  الخفيف رتفاعاالأو  بردفإن الومع ذلك، 

يُرجى إبالغ  ، كماتلقي التطعيمعدم عليهم فينبغي أحد مكونات اللقاح، تجاه مفرطة )تفاعل أرجي( حساسية لألشخاص المصابين ب
من رد فعل تحسسي  ىأي شخص عانعلى ينبغي  .ألحد مكونات اللقاح حساسيةأي لديك  تكان إذاما قبل التطعيم مختص تقديم اللقاح 

 .التطعيم الثاني أال يتلقى فوري )الحساسية المفرطة( بعد التطعيم األول
 

 أن يتلقوا همبشكل موثوق، يمكن المستجدثبتت إصابتهم بفيروس كورونا  الذين - المناعة نقصبالنسبة لألشخاص الذين ال يعانون من 

واحدة فقط. ال يمكن  لقاحبعد ذلك تلقي جرعة ينبغي عليهم الشفاء أو بعد التشخيص، و منأشهر  6 بعدالتطعيم في أقرب وقت ممكن 

يمكن  ،STIKOالحق. وفقًا لتوصية  حاليًا تحديد ما إذا كان التطعيم الثاني سيكون ضروريًا أم ال لمثل هؤالء األشخاص في وقتٍ 

بشكل موثوق بعد التطعيم األول أن يتلقوا التطعيم الثاني في أقرب وقت ممكن  المستجدين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لألفراد الذ

وبالتالي، ال . ال يوجد دليل على أن التطعيم يشكل خطًرا إذا كان الشخص قد أصيب بعدوى في الماضيوأشهر من اإلصابة.  6بعد 

 .قبل التطعيم إصابتهمن عدم  لتأكدتوجد ضرورة طبية ل

حاليًا بالتطعيم العام  STIKO ال توصيو. أثناء الحمل 19-كوفيدضد  mRNA ال توجد خبرة كافية حتى اآلن حول استخدام لقاحات

يعانين من الالتي في الحاالت الفردية، يمكن إعطاء التطعيم للنساء الحوامل  .19-كوفيد لقاح نوع عن النظر بغض - أثناء الحمل
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 بعدوالحاد بعد تقييم المخاطر والفوائد 19-بفيروس كوفيدلإلصابة  طورةخلدرجة عالية من ال مسبقًا والمعرضات موجودةظروف 

 . وافٍ شرح 

 .أن يشكل تطعيم األم أثناء الرضاعة الطبيعية خطًرا على الرضيعبدرجة كبيرة  أنه من غير المحتمل STIKO ترى

تتناول أدوية مضادة للتخثر. يمكن أن إذا ما كنت تخثر الدم أو  اتاضطرابأحد إبالغ الطبيب إذا كنت تعاني من  رجىيُ  التطعيم، قبل
التطعيم إال أن  ،اللقاحأن يتلقوا بسيطة. يمكن لألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ال تدابيرمراعاة بعض المع  منحك اللقاحيتم 

رد سبقت لك اإلصابة بحساسية أو أي حاالت من الأيًضا إخبار الطبيب قبل التطعيم إذا كان لديك  رجى. يُ حالتهمفي  الً فعاقد ال يكون 
 .اللقاحسيوضح لك الطبيب ما إذا كان هناك أي سبب لعدم تلقي وفعل تحسسي بعد التطعيم في الماضي. 

 

 ماذا أفعل قبل التطعيم وبعده؟

أو أخذ حقنة أخرى، أو إذا كنت عرضة لحساسية فورية، فيُرجى إبالغ آخر تطعيم  بعد تلقيأصبت باإلغماء في السابق إذا كنت قد 
 مراقبتك لفترة أطول بعد التطعيم، إذا لزم األمر.لها /، وذلك ليتسنى لهالملقحة/الملقح بذلك قبل التطعيم

 يوًما من التطعيمات األخرى. 14يجب أن يكون هناك فاصل زمني ال يقل عن 

 .زمك أخذ راحة استثنائيةيلبعد التطعيم ال 

؟"(، يمكنك تناول أخذهالتطعيم التي يمكن أن تحدث بعد ضد فعل الفي حالة الشعور باأللم أو الحمى بعد التطعيم )انظر "ما هي ردود 
 يمكن لطبيبة/طبيب األسرة تقديم المشورة لك حول هذا األمر.. مسكنات األلم/أدوية خفض الحمى 

 

 ؟أخذهالتطعيم التي يمكن أن تحدث بعد ضد فعل الما هي ردود 

، يمكن أن تحدث ردود فعل موضعية وعامة كتعبير عن تضارب الجسم مع اللقاح. تحدث ردود الفعل mRNA اتبعد التطعيم بلقاح

 هذه غالبًا في غضون يومين من التطعيم، ونادًرا ما تستمر أكثر من يوم إلى يومين.

®Comirnaty :خالل  تم اإلبالغ عنها التيو –قاح األكثر شيوًعا لل   اآلثار الجانبية تمثلت 
(، %60)أكثر من  وإرهاق(، %80ع الحقن )أكثر من ضفي مو ألمالشعور ب يف –على اللقاح الموافقةالتي تمت إلصدار  دراساتال

 موضع في وتورمحمى و(، %20المفاصل )أكثر من في آالم و(، %30)أكثر من  ورعشة عضلية وآالم (%50 من)أكثر  صداعو

كان هناك تورم ما ونادًرا  ،(%10و  %1)بين موضع الحقن غثيان واحمرار في  بشكل شائع حدثحيث  (.%10)أكثر من  الحقن

 الحقن. ضع(، وأرق، وآالم في الذراع أو الساق، وعدم الراحة وحكة في مو%1و %0.1في العقد الليمفاوية )بين 
®19 Vaccine Moderna-COVID : التي تمت دراسات ال فيالتي تم اإلبالغ عنها تجاه اللقاح واألكثر شيوًعا  اآلثار الجانبيةكانت

(، والصداع وآالم العضالت )أكثر من %70) واإلرهاق(، %90هي األلم في موقع الحقن )أكثر من على اللقاح  الموافقةإلصدار 

الغدد الليمفاوية  في أللمل حساسية أو انتفاخ(، %20)أكثر من  قيءالغثيان أو ال(، %40رجفة )أكثر من ال(، وآالم المفاصل و60%

تم اإلبالغ عن ظهور طفح جلدي شائع . (%10في مكان الحقن )على التوالي أكثر من  حمراراالو نتفاخاالسخونة، الفي اإلبط، 

(، %1و %0.1آلخر )بين من حين . و(%10و %1النحل في موقع الحقن )بين  أشبه بلدغات أو احمرار أو وكذلك طفح جلدي

 .الحكة في موقع الحقن معهم تتطور
لتطعيم في الغالب خفيفة أو ل اآلثار الجانبية تكونوبالشباب. أقل شيوًعا إلى حد ما عند كبار السن مقارنةً  اآلثار الجانبيةمعظم تكون 

 معتدلة، وتحدث بشكل أكبر إلى حد ما بعد التطعيم الثاني.

 ت للتطعيم؟هل يمكن أن تحدث مضاعفا

التطعيم وتؤثر بشكل كبير على الذي ينشأ بفعل تجاوز الحد الطبيعي لرد فعل بما يالتطعيم تترتب على مضاعفات التطعيم هي نتائج 
 .الذي تلقى اللقاحصحة الشخص 

 
 بعد تناول لقاحشلل الوجه الحاد ب مصابة( %0.01و %0.1حاالت )بين  4لوحظت ، في التجارب السريرية المكثفة قبل الموافقة

mRNA ،قد تكون حاالت الشلل الوجهي هذه مرتبطة سببيًا بالتطعيم. والحاالت هذه هدأت بعد أسابيع قليلة في جميع والتي . 

 COVID-19 Vaccine حاالت من شلل الوجه الحاد بعد إعطاء 3خالل التجارب السريرية المكثفة قبل الموافقة، لوحظت 
®Modernaفي جميع الحاالت، هدأ شلل . ومن األشخاص غير المطعمين تي تمت مراقبتهافي المجموعة ال ؛ حدثت حالة واحدة

في حاالت نادرة و ،أم ال لقاحمرتبط سببيًا بال اهذشلل الوجه ما إذا كان في دراسات للتحققويجري المزيد من ال .الوجه بعد أسابيع قليلة

 .حالتان من تورم الوجه() مفرطة حساسية آثار جانبية تتمثل فيجًدا، لوحظت 
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حدثت وقد في حاالت نادرة جًدا منذ بدء التطعيم.  (ةفوري تحسسية ردود أفعال) تأقيةحساسية  آثار جانبية تتمثل فيتم اإلبالغ عن 
 . وتطلبت العالج الطبيبعد وقت قصير من التطعيم  الحاالت هذه
 

تم اإلبالغ  التياآلثار الجانبية الشديدة في ألمانيا. كانت  19-كوفيدضد  mRNAلقاحات  اتجرعمن عدة ماليين  منحاآلن، تم  حتى

وعامة مؤقتة، والتي تم  موضعيةردود فعل في بشكل أساسي تنحصر  mRNAالتطعيم بلقاحات  بعد رليشإي بولعنها سابقًا إلى معهد 

 قبل الموافقة.التي تمت اإلبالغ عنها أيًضا في التجارب السريرية 
 
شمل الصدمة، أو وت ةفوري ةتحسسي ظهور آثار جانبيةفي حاالت نادرة جًدا، ال يمكن استبعاد ل مع جميع اللقاحات، كما هو الحاو

 .معروفة سابقًا بشكل قاطعالغيرها من المضاعفات غير 
 

طبيب/طبيبة األسرة متواجًدا إذا ظهرت بعد التطعيم أعراض تتجاوز سريعًا ردود الفعل الموضعية والعامة المذكورة أعاله، فسيكون 

 بالطبع للحصول على المشورة. في حالة األضرار الشديدة، يُرجى التماس العالج الطبي على الفور.

 

 
 https://nebenwirkungen.bund.de يمكنك أيًضا اإلبالغ عن اآلثار الجانبية بنفسك عبر الموقع:

 
 

 .  معك محادثة توضيحيةاللقاح تقديم مختص جري يس، ةالتوضيحيهذه النشرة باإلضافة إلى 
 
 

 مالحظات:
 
 
 

 _________________________   ____________________________________________ 
 توقيع الشخص المراد تطعيمه    مختص تقديم اللقاحتوقيع 

 تطعيمه غير مؤهل لتقديم الموافقة: الذي سيتمإذا كان الشخص  أو
 القانوني الممثل توقيع

 وصي(القانونية أو الرعاية الأو مقدم األمر  ولي)
 
 
 
 

( باستخدام SARS-CoV-2مسًحا حول تحمل اللقاحات للحماية من فيروس كورونا المستجد ) (PEI)إيرليش يُجري معهد بول 

 طوعي.      على أساس المسح تكون المشاركة في هذا على الهواتف الذكية.  SafeVac 2.0تطبيق 

 

 

 

 

 

 

https://nebenwirkungen.bund.de/
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 والتطعيم ضده على الروابط أدناه:  19-يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات حول كوفيد

www.corona-schutzimpfung.de  

www.infektionsschutz.de 

www.rki.de/covid-19-impfen  

www.pei.de/coronavirus  

 (2021 بريلأ 1بتاريخ ) 004 اإلصدار 1 الطبعة

وهي محمية بموجب حقوق  ،بالتعاون مع معهد روبرت كوخ، برلين ،Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg تم إعداد ورقة المعلومات هذه بواسطة

 عليها. أي تحرير أو تعديليحظر ا. وإال لالستخدام غير التجاري في نطاق الغرض منه اتمريره وأ اال يجوز إعادة إنتاجه. والنشر

 
 

 

 

 

 

 

وس كورونا ) الطب    التطعيم تاري    خ   ضد فير
 mRNA – (®Comirnatyبلقاح  –( 2019للتطعيم الوقائ 

 (Modernaمن  Vaccine Moderna-COVID 19®من  BioNTech/Pfizerمن 
 

 ؟ 19أي لقاح ضد مرض كوفيد  1تلقيت بالفعل. هل 1

 ال 0        نعم 0

 اللقاح:   التاريخ:   تم ذلك وبأي لقاح؟ اإلجابة بنعم، فمتىفي حالة 

 )يرجى إحضار بطاقة التطعيم الخاصة بك أو أي دليل آخر على التطعيم إلى موعد التطعيم المحدد لك(.

 ؟، هل أصبت بعدها برد فعل تحسسي19-قاح فيروس كوفيدل  لجرعة األولى ال 1تلقيت بالفعل أنك. في حال 3

 ال 0        نعم 0

وس كورونا المستجد ). 4 صبت بفير
ُ
؟ SARS-CoV-2هل ثبت من خالل مصدر موثوق أنك أ ي

ي الماض 
 
)بعد اإلصابة بمرض ( ف

SARS-CoV-2 ة ال تقل عن وىص بتأجيل التطعيم لفير   أو التشخيص(.  6، يُ
 أشهر من تاري    خ التعاف 

 ال 0       نعم 0

  حالة اإلجابة بنعم، فمبر كان ذلك؟
 ف 

األدوية  العلج المثبط للمناعة أو ، بسبب العلج الكيميائي أونقص المناعة )مثلا  1هل تعانيأمراض مزمنة أو  1لديك. هل 5

 األخرى(؟
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 ال 0        نعم 0

 ؟إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي 

 * من اضطراب تخثر الدم أو تتناول أدوية مسيلة للدم؟1. هل تعاني6

 ال 0        نعم 0

 * حساسية معروفة؟1لديك. هل 7

  ال 0        نعم 0

 ؟إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي

أعراض حساسية، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو نوبات إغماء، أو ردود فعل غير عادية أخرى بعد ب اإلصابة 1سبق لك. هل 8

 ؟مختلفقاح ل  لتلقيك 

 ال 0        نعم 0

 ؟إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي

 ؟1لنساء في سن اإلنجاب: هل أنِت حامل أو مرضعة حالياال. 9

 ال 0        نعم 0

ا؟ 14آخر  خلل 1.  هل تم تطعيمك10  _____________________ يوما

 ال 0        نعم 0

 

 * إذا لزم األمر، سيتم الرد على هذا من ق بل الممثل القانوني1 

 

 

  ضد
وس إعالن الموافقة عىل التطعيم الوقائ  وس كورونا  19-كوفيد  فير  باستخدام –( 2019)مرض فير

من  Vaccine Moderna-COVID 19®و BioNTech/Pfizerمن  mRNA (®Comirnatyلقاح 

Moderna) 

 

 : (تطعيمه )اللقب، االسم األول سيتم ذياسم الشخص ال

 

 تاري    خ الميالد: 

 العنوان: 

 

فسيتم إعطاء الموافقة عىل التطعيم أو رفض التطعيم من  ،إذا كان الشخص المراد تطعيمه غير مؤهل لتقديم الموافقة

  
  مثل هذه الحالة، . قبل الممثل القانوئ 

 
  و فف

ا تقديم اسم الممثل القانوئ 
ً
ج  أيض ُ

 االتصال به:  بياناتير

 اللقب، االسم األول: 

:          رقم الهاتف:                                                                            
وئ  يد اإللكير  الي 
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الذي أتعامل معه ممارس الالطبيب ورقة المعلومات وأتيحت ل  الفرصة إلجراء مناقشة مفصلة مع  اطلعت عىل مضمونلقد 

 والذي يقوم بحقن اللقاح. 

 

o ليس لدي أي أسئلة أخرى. 

o  بلقاح 19-فيروس كوفيد ضدللتطعيم أوافق على اللقاح الموصى به mRNA. 

o  اللقاحأرفض. 
o  مناقشة التوضيح الطبيعن صراحة أتنازل. 
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 مالحظات: 

 

 

 المكان، التاريخ: 

 

 

 توقيع الطبيبة/الطبيب      توقيع الشخص المراد تطعيمه
 إذا كان الشخص المراد تطعيمه غير مؤهل أو 

 :لتقديم الموافقة

 (لراعيتوقيع الممثل القانوني )الوصي أو مقدم الرعاية القانونية أو ا

 

، بالتعاون Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg التاريخ الطبي والموافقة من قبل شركةاالستمارة الخاصة ب هتم إعداد هذ

إال لالستخدام غير التجاري  اتمريره وأ اال يجوز إعادة إنتاجه. ووهي محمية بموجب حقوق النشر ،مع معهد روبرت كوخ، برلين

 عليها. أي تحرير أو تعديلإجراء يحظر وا. في نطاق الغرض منه

 ،Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg: الناشر

 برلين ،بالتعاون مع معهد روبرت كوخ

 (2021أبريل  1بتاريخ ) 004 نسخةال 001اإلصدار 

 

 


