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الموضوع :التطعيم ضد مرض كوفيد19-
السيد الفاضل ،السيدة الفاضلة،
كما تعلمون ،يمكن أن يتسبب مرض كوفيد 19-في مضاعفات خطيرة لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65
عا ًما ولألشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
واليوم ،أصبحت لقاحات فعالة بنسبة  95في المائة متوفرة في سويسرا .وأظهرت الدراسات أنه من بين 100
شخص تم تطعيمهم ثم تعريضهم للفيروس 95 ،شخ ً
صا كانوا محميين حماية كاملة من المرض و 5أشخاص قد
ُيصابوا بأعراض خفيفة لمرض كوفيد.19-
وتم بالفعل تطعيم اآلالف من األشخاص في جميع أنحاء العالم .واألعراض الجانبية التي ُ
س ّ
جلت هي من قبيل
األلم في موقع الحَقن ،التعب ،الصداع أو اإلرهاق العضلي .ومن الممكن حدوث تفاعالت التهابية أخرى ولكنها
نادرة جداً.
وفي الوقت الحاليُ ،يع ّ
د التطعيم اإلجراء الفعال الوحيد ضد مرض كوفيد 19-ومضاعفاته الخطيرة .لذلك ،توصي
السلطات الصحية واألطباء بالتطعيم .وتجدر اإلشارة إلى أن التطعيم مجاني وليس إجباريا .تجدون
مرفق طيه المزيد من المعلومات .ننصحكم بالتحدث في هذا الموضوع مع طبيبكم وموظفي مؤسستكم وأقاربكم
التخاذ القرار األفضل بالنسبة لكم.
لديكم األولوية في التطعيم اعتبارًا من  4كانون الثاني/يناير ألن أعماركم تزيد عن  75عا ًما.
إذا كنتم تقيمون في إحدى المؤسسات (مؤسسة اجتماعية طبية  EMSأو بناية توفّر الرعاية للمسنين
 IEPAأو مؤسسة ترعى ذوي اإلعاقة  ،EPHإلخ) ،من المحتمل أن يتم تنظيم تطعيم جماعي على عين المكان.
يمكنكم التواصل مع المسؤولين في مؤسستكم في هذا الشأن.
وإذا كنتم ال تقيمون في إحدى هذه المؤسسات ،يمكنكم التسجيل لتلقي التطعيم عبر اإلنترنت على
 .www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/inscription-vaccinationويمكنكم طلب المساعدة من
أحد أقاربكم إذا لزم األمر .وإن تع ّ
ذر ذلك ،يمكنكم االتصال بخط جنيف األخضر على الرقم .0800 909 400
وعند التسجيل ،يمكنكم اختيار أحد مراكز التطعيم في المدينة .ونظرًا ألن العدد المتوفر لجرعات اللقاح محدود
في الوقت الحالي ،قد يتعين عليكم االنتظار قبل الحصول على موعد.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
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