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 يلحملا تمعجملا تاغلب -19يدفوك حاقل ولح تامومع
 
 

 .ئراقلا ةغل بساينل صنلا اهذ مةجرت يمكن
 

 

    (ةنيدملا /ةدلبلا) يف لمعلا ناكم /يلحملا عمتجملا ةعومجم يف يفيظولار دولا) انأو (ملساا) انأ 

      ةباصلإا رصف  نم  للقي  حاقللا نإف  ،-19ديوفكب  تبصأ  اذا -19.ديفوك  نم سكفن  ةيامحل ةقيرط  لضأف وه  حاقللا 

 .ةايحلادد هت وأ ةريخط ضراعأب
 

      ةقفاوملا تمتو ةلاعوف ةنمآ يهو ،رىخأ تاحاقل يأ لثم ةمساللا تاصوحف سفنل -19ديكوف تاحاقل تعضخ دقل 

 ىلع اهراتبخا مت .ضيب وأ ةيناويح تاجتنم يأ ىلع  تاحاقللا ذهه يوتحت ال .حدةتملا ةكلمملا يف دامختاللس اهيلع

 (BAME). ةيقرعلا تايللقأاو نييويلسآا تاعمتجم كلذ يف امب ة،ددعتم تايفلخ نم صاخلشأا نم فلالآا تراعش
 

 -19ديكوف  تاحاقل       ال  .دانلتكاس  يف  عيمجلل  ةيناجم زملي إجراء حاقل  يقلتل  ةرجهلا  قئاثو  نم  ققحت  تايلمع  يأ

 رضغل ةيلخادلا ةزارو ىلإ ضيرملا نع ليصافت يأ NHS ادنلتكسا يف ةينوطلا ةحصلا تامدخ لقنت لاو -19ديكوف

 .ةرجهلا نيناوق ذافنإ
 

 GP  يلحملا ماعلا بيبطلاب  لاصتالل ةجاح  كانه  تسيل     ةينوطلا ةيحصلا تامدخلا ةيئهل عباتلا يحصلا سلجملا أو

NHS ميعطتلا ىلع لوصحلل كرود نيحي امدنع فتاهلا وأ ديربلا قيرط نع كب لاصتلاام تيس - دعوم بيترتل. 
 

    لعف ىلإ ودةعلا يف انعرأس املك ،عرأس لكبش انميعتط مت املك .باذهلا ىجري ح،اقللا ىلع لوصحلل كتوعد متت امدنع 

 عباتلا ةحصلا سلجمب لاصتلاا قيرط نع كل كلذ بيترت نكميف ،ريوف مجرتم ىلإ ةجاحب تنك ذاإ .انتتاف يتلا ءايلشأا

 (NHS). ةينوطلا ةيحصلا تامدخلا ةيئهل
 

    نم رثكأر متتس نأ يغبني لاو ةفيفخ نوكت ام ادةع اهنكلو ،ةعئاشلا ةيبناجلا راثلآا ضعب هجاوت دق ت،احاقللا عيمج لثم 

 ب،عتلا وأ ،نايثغلاب رعتش نا وأ ،عداص وأ ة،ربلإا ناكم يف عارذلا يف ملا كيدل نوكي دق ،لاثملا ليبس ىلع .مايأ ةعضب

 .مللأا أو
 

    19.ديكوفح اقل يقلت دعب لمحلا بنجتل يعاد ال .ةبوصخلا ىلع رثؤت -19ديكوفت احاقل نأ ىلإر ييش ليلدد جوي ال- 


    91-ديكوف حاقل ءاطعإ ةيناكمإب ءرابخلا ىصأو .ةيعيبطلا ةعاضرلا ءانثأ ار◌ً  طخ لكشت 91-ديكوف تاحاقل نأ دقتع  ال 

 .ميعطتلا دعب ةيعيبطلا ةعاضرلا يف رارمتلساا كنكمي ع،اضرإلل نيططخت وأ نيعضرت تنك ذاإ .تاعضرملا ءاسنلل

 ىلع اهريثأت وأ ةيعيبطلا ةعاضرلا ءانثأ  -19ديكوف تاحاقل امدختاس نأبش ةمساللا تانايب يف صقن كانه ،كلذ عمو

 .عضري يذلا عيضرلا
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    نا نكمملا نم نكل ة،ريخط ضراعأب ةباصلإا رصف و رضملاب كتباصإ رصف نم للقيس حاقللا نأ نم مغرلا ىلع 

 .ةيموكحلا حئاصنلا ثدحأ عاتبا يف رمتتسن أم هملا نم ح،اقللا ىلع كلوصح دعب .هرشنو -19ديوفكب باصت
 

    كئالمزو كتلئاعو كئاقدصأ عم تامولعملا ذهه اوكراوشح اقللا ىلع اولصحاو ،ادوعتاس. 


 يلاتلا وقعملا ةرايزب لضفت-19ديكوف حاقل لوح ةلئأس يأ كيدل تناك ذاإ    nhsinform.scot/covid19vaccine  أو

 ابص 8 ةعاسلا نم روفتملاو  08000308013 مقرلا ىلع  -19ديكوف حاقلب صاخلا دةعاسملا طخب لصتا 8 ىتح اح

 :يلاتلا طبرالا ىلع ةفلتخم تاغلو تاقيسنتب تامولعملار وفتت .عوبلسأام ايأال وط ،ء◌ً  اسم
 

nhsinform.scot/covid19vaccineleaflets 

 

 

  
 


