من سيحصل على لقاح COVID-19
وأين؟

يمكن للجميع في أستراليا تلقّي لقاح  COVID-19مجاناً ،حتى لو لم يكن
لديهم بطاقة .Medicare
لكن ال يمكن للجميع تلقّي التطعيم في نفس الوقت.

يتم تشجيع الجميع في أستراليا على تلقّي تطعيم للمساعدة في حماية أنفسهم
والمجتمع من .COVID-19

يمكن لبعض المجموعات من الناس تلقي تطعيم  COVID-19أوالً .تشمل
هذه المجموعات األشخاص األكثر تعرضا ً لخطر:
• االصابة بالفيروس
• يمرضون بشدة إذا أصيبوا بالفيروس.
وتسمى هذه المجموعات ذات األولوية .للحصول على تفاصيل حول من
يمكنه تلقّي تطعيم  ، COVID-19تفضل بزيارة:
ww.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19vaccines/getting-vaccinated-for-covid-19/when-will-i-geta-covid-19-vaccine

أول األشخاص الذين يتم تطعيمهم هم:
• األطباء والعاملين الصحيين اآلخرين
• األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  70عاما ً
• األشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين
• األشخاص الذين يعملون في دور رعاية المسنين
• العاملون في مجال الحجر الصحي والحدود
• األشخاص الذين يعملون في مجال رعاية ذوي اإلعاقة
• األشخاص الذين يعملون في وظائف معينة  ،مثل الشرطة ورجال
اإلطفاء
• األشخاص ذوي اإلعاقة
• األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة
• السكان األصليون وسكان جزر مضيق توريس الذين تبلغ
أعمارهم  50عاما ً فأكثر.

اعتبارا ً من  8يونيو/حزيران  ،األشخاص أدناه مؤهلون:
• البالغين من سن  40سنة وما فوق
• السكان األصليون وسكان جزر مضيق توريس الذين تتراوح
أعمارهم بين  49 - 16عاماًًً
• مقدمي الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة
• بعض حاملي التأشيرات المؤقتة الذين قد يحتاجون إلى السفر

بقية األشخاص المؤهلون:
• األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  39 - 16عاماً.
• األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  16عاماً.

أين يمكنك الحصول على لقاح COVID-19؟
يمكنك الحصول على اللقاح من أماكن مختلفة.
تشمل هذه األماكن:
• عيادة طبيب األسرة المحلية
• عيادات صحية أو طبية في منطقتك
• عيادات التطعيم الحكومية.

ال تحتاج إلى بطاقة  Medicareإذا قمت بزيارة عيادة التطعيم الحكومية.

كيف تحجز لقاحك

يمكنك معرفة مكان حجز موعد عن طريق االتصال بالمكان الذي يقدم
اللقاح.

يمكنك االطالع على قائمة األماكن التي تقدم اللقاح باستخدام مدقق أهلية
لقاح  COVID-19على:
covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility

يمكنك أيضا ً معرفة المكان الذي يمكنك فيه حجز موعد من خالل التحدث
إلى طبيبك.

سيكون هناك ما يكفي من لقاحات  COVID-19للجميع في أستراليا ،ولكن
قد تحتاج إلى االنتظار حتى يمكنك الحصول على موعد للقاح ألنه يمكن أن
تكون بعض األماكن محجوزة بالكامل.

مزيد من معلومات
يمكنك زيارة الموقع االلكتروني الخاص بوزارة الصحة
علىwww.health.gov.au/covid19-vaccines-
 languagesللحصول على مزيد من المعلومات حول اللقاح بلغتك.

يمكنك االتصال بخط المساعدة الوطني لفيروس كورونا
على.1800 020 080
إذا كنت بحاجة إلى معلومات بلغة أخرى غير اإلنجليزية ،اتصل بخدمة
الترجمة الخطية والشفوية على .131 450

