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من خالل مدقق األهلية الحكومي عبر الموقع

السكان األصليون وسكان جزر مضيق توريس البالغون من العمر 18 عاماً فما فوق.

األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وإعاقات.

عمال القطاعات المهمة (مثل خدمات الطوارئ والشرطة وخدمات اإلطفاء وباقي عمال       

 الرعاية الصحية).

البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق، يمكنهم الحجز اآلن:

 

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة في إجراء حجز عبر اإلنترنت، فاتصل بستارهيلثت StarHealth عىل

الرقم 1300 9525.

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility

 

كذلك يشمل المؤهلين للتطعيم في هذا الوقت أيضاً:

 

 

الهدف هو أن يتلقى جميع األستراليين اللقاح في عام 2021. قد يتغير ذلك اعتماداً عىل إنتاج اللقاح

وتوافره. حافظ عىل التواصل مع ستارهيلث StarHealth لمواكبة آخر المستجدات.

األسئلة الشائعة حول التطعيم ضد كوفيد-19

من سيتلقى لقاح كوفيد-19؟ .1

سوف يتم توفير اللقاح لجميع األشخاص في أستراليا.

 

سوف يتم إعطاء األولوية لتلقي اللقاح إىل األشخاص المعرضين لخطر أكبر لإلصابة بأمراض خطيرة.

2.  كيف يمكنني حجز موعدي للقاح كوفيد-19؟
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تم إعداد براهان تاون هول Prahran Town Hall كموقع لتلقي اللقاح، والذي سيكون

مالئماً للعديد من عمالء ستارهيلث StarHealth. يمكن القيام بالحجوزات عبر الموقع 

https://www.starhealth.org.au/covid19 /

 

سوف تتم إقامة مواقع التطعيم في جميع أرجاء مدينة ملبورن وستتوفر التفاصيل المتعلقة بها

عند المباشرة بافتتاحها.

 

حافظ عىل التواصل مع ستارهيلث StarHealth للحصول عىل معلومات أو تحقق من مدقق

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility   األهلية عبر الموقع

 

اتصل بمدير ملفك لدى ستارهيلث StarHealth أو بالطبيب العام لمعرفة أقرب موقع تطعيم لك. 

العديد من عيادات األطباء العامين توفر التطعيمات أيضاً. تواصل مع عيادة طبيبك العام المحلي

لمعرفة المزيد.

كال. لن تحتاج إىل الخضوع لالختبار قبل تلقي التطعيم الخاص بك، ولكن إذا شعرت بتوعك في

يوم موعد التطعيم الخاص بك، فينبغي عليك أخذ موعد جديد لك.

 

يتوجب عليك الخضوع لالختبار إذا كانت لديك أعراض مثل المبينة أدناه:

3.  أين سأتلقى لقاح كوفيد-19؟

4.  هل يتوجب علي الخضوع إىل اختبار كوفيد قبل أن أحصل عىل التطعيم؟

ضيق التنفس احتقان الحلق السعال الحمى أو القشعريرة 

أو التعرق

https://www.starhealth.org.au/covid19/
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استمر في اتباع ممارسات الوقاية من كوفيد مثل غسل اليدين والتباعد االجتماعي حيثما أمكن ذلك

وارتداء الكمامة.

.Medicare الخاصة بك محدثة، أو قم بالتسجيل في مديكير Medicare تحقق من أن تفاصيل مديكير

إذا لم تكن مؤهالً للحصول عىل مديكير Medicare، فيمكنك التقدم بطلب للحصول عىل رمز التعريف

.Individual Health Identifier (IHI ) الصحي للفرد

قم بزيارة myGov في الموقع my.gov.au أو اتصل بمديكير Medicare عىل الرقم 11 20 13

للحصول عىل المزيد من التفاصيل أو المساعدة في ذلك.

5.  ما الذي ينبغي علي فعله قبل أن أتلقى لقاح كوفيد-19؟

التطعيم هو الطريقة األكثر فعالية للوقاية من مرض كوفيد-19 الحاد.

 

تعمل اللقاحات عىل تقوية جهاز المناعة لديك من خالل تدريبه عىل التعرف عىل فيروسات

معينة ومقاومتها.

 

عندما تحصل عىل التطعيم، فإنك تحمي نفسك وتساعد عىل حماية عائلتك وأصدقائك

والمجتمع بأسره من انتشار فيروس كوفيد-19.

6.  لماذا يتوجب علي أن أتلقى لقاح كوفيد-19؟

http://www.my.gov.au/
http://www.my.gov.au/


بإمكان األستراليين أن يكونوا عىل ثقة من أن عملية المراجعة التي قامت بها إدارة المواد

العالجية Therapeutic Goods Administration's (TGA  ) لهذا اللقاح كانت صارمة وعىل

أعىل المستويات. تتبع إدارة TGA واحدة من أكثر عمليات الموافقة صرامة في العالم.

 

توجب عىل لقاحات كوفيد-19 اجتياز نفس معايير أمان إدارة TGA مثل أي لقاح آخر يتم توفيره

في أستراليا. عالوة عىل ذلك، تختبر إدارة TGA جميع وجبات لقاحات كوفيد-19 المستوردة

وستواصل مراقبة اللقاح بفعالية في أستراليا وخارجها.

7.  هل اللقاح آمن؟

المراقبة الموافقة المراجعة البحث

اللقاح اختياري وليس إلزامياً. سوف يتم توفيره وإعطاؤه لك إذا كنت راغباً في الحصول عليه.

 

تماشياً مع نصيحة حكومة الكومنولث، توصي ستارهيلث StarHealth بالتطعيم ضد األمراض

المعدية، بما في ذلك كوفيد-19، ألن اللقاحات المعتمدة لالستخدام في أستراليا آمنة وفعالة

في حماية مجتمعاتنا.

8.  هل اللقاح إلزامي؟

كال. سوف تتلقى اللقاح المتاح في وقت إعطاء اللقاح.

9.  هل سيكون بإمكاني اختيار نوع لقاح كوفيد-19 الذي أتلقاه؟



11.  ما هي المدة التي يدوم فيها لقاح كوفيد-19؟

10.  هل هناك أي آثار جانبية للقاح كوفيد-19؟

ألم و/أو احمرار و/أو تورم في مكان الحقن (وهو عادة الجزء العلوي من ذراعك).

حمى خفيفة وإرهاق وأوجاع وآالم لمدة يوم أو يومين.

ربما تتعرض أو ال تتعرض ألعراض جانبية طفيفة بعد أخذ اللقاح. 

 

يمكن أن تكون اآلثار الجانبية مؤشراً جيداً عىل قوة جهاز المناعة لديك.

 

ردود الفعل الشائعة للقاحات تشمل ما يلي:

 

 

كانت هناك تقارير عن عدد قليل من األشخاص الذين أصيبوا بجلطات دموية غير عادية بعد تلقيهم

التطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح أسترازينيكا AstraZeneca. وهذه الحاالت نادرة جداً ويجري التحقيق

فيها من قبل إدارة المواد العالجية Therapeutic Goods Administration (TGA  ). النصيحة

الحالية هي أن الفائدة من اللقاح لمن هم فوق عمر الخمسين تفوق مخاطره. وذلك ألن التوعك

الناجم عن مرض كوفيد-19 لمن هم فوق عمر 50 عاماً يمكن أن يكون شديداً.

 

إذا كنت قلقاً إزاء أي آثار جانبية محتملة، فيرجى استشارة طبيب عام قبل التطعيم.

من المرجح أن تتوقع الحاجة ألخذ لقاح كوفيد-19 مرة في السنة عىل األقل في سبيل الحصول

عىل الحماية الفعالة. سوف نعرف المزيد عن ذلك في وقت الحق من العام.

كال. سوف يكون لقاح كوفيد-19 اختيارياً ومجانياً للجميع في أستراليا.

12.  هل يتعين علي دفع ثمن لقاح كوفيد-19؟



سوف تحتاج إىل جرعتين، بفترة فاصلة بينهما تبلغ حوالي 12 أسبوعاً.

 

سوف يخبرك طبيبك العام أو طبيب ستارهيلث StarHealth أو أي أخصائي

رعاية صحية آخر يقوم بإعطائك الجرعة األوىل عن موعد أخذ الجرعة الثانية. 

نعم لقاح االنفلونزا يقيك من االنفلونزا التي ما زالت تعد مرضاً خطيراً.

 

ينبغي عليك استشارة طبيب عام للتأكد من حصولك عىل لقاح

اإلنفلونزا خالل فترة آمنة ما بين جرعات لقاح كوفيد-19، عىل األقل

قبله أو بعده بفترة أسبوعين.

كال. إذا رفضت لقاح كوفيد-19، فلن يؤثر ذلك عىل أي مدفوعات حكومية قد تتلقاها حالياً.

استمر في اتباع ممارسات الوقاية من كوفيد.

إذا كنت مريضاً، فقم بإجراء االختبار مع البقاء في المنزل إىل أن تحصل عىل

نتيجة سلبية لكوفيد-19.

15.  هل أحتاج إىل لقاح اإلنفلونزا؟

13.  إذا رفضت التطعيم، هل سأفقد مدفوعاتي الحكومية؟

14.  كم عدد جرعات لقاح كوفيد-19 التي سأحتاجها؟

16.  ماذا يمكنني أن أفعل ألبقى سالماً إىل أن أتلقى التطعيم؟

اتصل بطبيبك أو بأخصائي الرعاية الصحية إذا كانت لديك أسئلة أخرى
قم بزيارة الموقع www.starhealth.org.au StarHealth clinics للحصول عىل المزيد من المعلومات

 StarHealth ولإلحالة إىل عيادات ستارهيلث

الهاتف: ستارهيلث 1300 9525 03

الهاتف: خط المساعدة الخاص بكوفيد-19 التابع للحكومة األسترالية 080 020 1800

http://www.starhealth.org.au/

