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إصدار 2 فرباير 2022

التطعيم املعزز ابتداء من 12 سنة
يوىص باللقاح املعزز بعد 4 أشهر من التطعيم الكامل

)التحصني األسايس( لجميع األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 12 عاًما وأكرث.
ستتصل إدارة الصحة باألشخاص الذين تلقوا التحصني األسايس

يف كانتون زيورخ عرب رسالة نصية قصرية أو رسالة ودعوتهم لحجز موعد.

zh.ch/booster  مزيد من املعلومات تحت

اإلجراء
جميع املقيمني يف كانتون زيورخ ابتداء من 5 سنوات

ميكنهم التسجيل يف أداة التطعيم يف الكانتونات وحجز املواعيد
للحصول عىل لقاح كوفيد 19

.zh.vacme.ch/start

تقدم املساعدة يف التسجيل من طرف الخط الساخن:

11 66 33 0848  أملاين، إنجليزي، فرنيس

)التكاليف داخل سويرسا بحد أقىص 0.08 فرنك سويرسي / دقيقة (
zh.ch/corona-hotline.:مزيد من املعلومات

معلومات مطلوبة
التفاصيل الشخصية )مثل جواز السفر / الهوية( وبطاقة التأمني الصحي

مواقع التطعيم
مراكز التطعيم: ميكنك العثور عىل جميع املعلومات واملواقع عىل

.zh.ch/impforte

الصيدليات: ميكن تطعيم األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 16 عاًما
فأكرث يف صيدليات مختارة

حافلة التلقيح: مزيدا من املعلومات عن مواقع التطعيم تحت
zh.ch/impftram

. التطعيم ممكن ابتداء من سن 12
العيادات الطبية: اتصل بطبيب األرسة الخاص بك مبارشة

ميكن تطعيم األشخاص ابتداء من 5 سنوات مجانا 
 

إذا كانوا

ـ اليعانون من الحمى أوأعراض كوفيد 19 األخرى

)PEG( ـ ليس لديهم حساسية من أي من مكونات اللقاح

ـ ليسوا يف عزلة أو حجر صحي.
يجب عىل األشخاص الذين يعانون من الحساسية مع رد فعل 

شديد يف املايض، واألشخاص الذين يعانون من كبت املناعة
الشديد والنساء الحوامل يف األسابيع االثني عرش األوىل من
الحمل استشارة الطبيب قبل التطعيم. إذا كنت تعاين من

حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح، فأنت بحاجة إىل شهادة
طبيب لتلقي التطعيم يف مركز التطعيم. تحتاج املرأة الحامل

إىل وصفة طبية
لتلقي التطعيم يف

الصيدلية.

اللقاحات املعتمدة يف سويرسا
 Pfizer / Biontech®من رشكة Comirnaty®

و ®Spikevax من رشكة موديرنا
Janssen من رشكة Janssen® و

تطعيم األطفال بني 5 و 11 سنة
يجب أن يكون األطفال برفقة ويص رشعي ليتم تطعيمهم.

اللقاح مصنوع خصيًصا لألطفال.

تطعيم الشباب ابتداء من 12 سنة 
يجب أن يكون الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 و 15
عاًما مصحوبني برفقة ويص قانوين ليتم تطعيمهم أو إحضار

إقرار باملوافقة موقًعا منهم. ميكن تنزيل هذا من موقع الويب
.zh.ch/corona-impfung

يجب عىل القرص غري املصحوبني بذويهم دون ترصيح
باملوافقة االتصال مبستشفى زيورخ لألطفال.

تحت
مزيد من املعلومات باللغتني األملانية واإلنجليزية


