
 دعوة للحصول على لقاح اإلنفلونزا
 

اسم المریض عنوان 
 المریض 

الرمز البریدي ومدینة إقامة المریض   

 التاریخ،

 سیدتي العزیزة،/سیدي العزیز
 

یمكنك الحضور . سوف تحصل على لقاح اإلنفلونزا مجانًا . من خالل ھذه الرسالة، أدعوك إلى الحصول على اللقاح السنوي لإلنفلونزا 
 :والحصول على لقاح اإلنفلونزا في ھذا التاریخ والتوقیت

 
 ...................................................  :التاریخ
 ...................................................  :التوقیت
 ...................................................  :المكان

 
 .الرسالة معك عند الحضور إلى الموعد خذ ھذه •
ارتد مالبس یسھل معھا كشف الجزء العلوي من  . ك حقنة لقاح اإلنفلونزا في الجزء العلوي من الذراعؤسوف یتم إعطا •

 .ذراعك بسھولة
 

 ما ھي فائدة الحصول على حقنة لقاح اإلنفلونزا؟ 
وتستغرق عملیة  . لقاح اإلنفلونزا یجعل جسمك یصنع أجساًما مضادة لفیروسات اإلنفلونزاحیث إن . لقاح اإلنفلونزا یوفر أفضل حمایة ضد اإلنفلونزا

 .صنع األجسام المضادة داخل الجسم حوالي أسبوعین
 

 متى یجب علیك االتصال بالعیادة؟ 
السعال والتھاب الحلق ودرجة  البرد و: إذا كنت تعاني من واحدة أو أكثر من ھذه األعراض في الیوم الُمحدد للحصول على لقاح اإلنفلونزا •

د موعدًا جدیدًا. درجة أو إذا كانت نتیجة فحص التحقق من اإلصابة بفیروس كورونا إیجابیة 37.5الحرارة فوق   .في ھذه الحالة، حدِّ
 .نادر الحدوثوھذا . إذا ثبت في السابق أنك تعاني من حساسیة تجاه بیاض بیض الدجاج أو المضادات الحیویة نیومایسین أو جنتامیسین •
 .إذا لم تتمكن من الحضور في الیوم المذكور في الجزء العلوي من الرسالة  •

 
 ھل ظھرت علیك أي آثار جانبیة؟

 .قلیالً  اقد یصبح موضع الحقن أحمر ومنتفخً . قد تشعر بألم في ذراعك لمدة یوم أو یومین بعد الحصول على لقاح اإلنفلونزا •
حیث إن جسمك یبني  . ھذه لیست إصابة باإلنفلونزا. متوعك نوًعا ما لبضعة أیام بعد الحصول على لقاح اإلنفلونزا كقد تشعر بأن •

 .دفاعاتھ ضد اإلنفلونزا
 

 الحصول على لقاح اإلنفلونزا والحصول على اللقاح المضاد لفیروس كورونا 
 .للحصول على اللقاح المضاد لفیروس كورونا، فإنھ من اآلمن الحصول على لقاح اإلنفلونزا في الوقت نفسھ إذا كان لدیك أیًضا موعد

 
 ھل تصلك ھذه الرسالة بخصوص حصول طفلك على اللقاح؟

 .أشھر 6لقاح اإلنفلونزا آمن لألطفال من عمر  •
إذا كان عمر طفلك أقل من  . أسابیع 4سنوات، فسیحصل طفلك على حقنة ثانیة من اللقاح المضاد لإلنفلونزا بعد  9إذا كان عمر طفلك أقل من  •

 .سنوات وكان قد أصیب باإلنفلونزا من قبل، فسیحصل طفلك على حقنة واحدة من اللقاح المضاد لإلنفلونزا 9
 .اذھب مع طفلك إلى موعد الحصول على لقاح اإلنفلونزا  •

 
 معرفة المزید من المعلومات؟ ھل ترید 

 .یُرجى قراءة المعلومات الموجودة على الجانب الخلفي لھذه الدعوة •
• www.rivm.nl/griepprik 
• www.thuisarts.nl/griep 

 . أطباء األسرةأو تواصل مع عیادة 

 طبیب األسرة الخاص بك 

http://www.rivm.nl/griepprik
http://www.thuisarts.nl/griep
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