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 تتلقى الحماية من األمراض المعديةمن حقك أن متوفر و COVID-19لقاح 

 

 وهذا يشمل جميع المهاجرين. في المملكة المتحدة.  مجاني للجميع    COVID-19لقاح إن 
 

في المملكة المتحدة. إنه آمن وال يحتوي على أي  COVID-19حصل ماليين األشخاص على لقاح 

مكوّن حيواني أو مكونات ضارة. إنها أفضل طريقة للحد من الوفاة أو اإلصابة بأمراض خطيرة من 

COVID-19 . 

 . COVID-19للحصول على لقاح  NHSال تحتاج إلى أن یکون لدیك طبيب عام أو رقم 

( المحلي لحجز موعد اللقاح أو  GPبعيادة طبيبك العام )، فيمكنك االتصال  NHSإذا لم يكن لديك رقم 

 أو العيادات المؤقتة.  COVID-19الذهاب إلى مركز استقبال لقاح 

، فعندما تتم دعوتك للحصول على اللقاح ، نحن نشجعك علی االستجابة و   NHSإذا كان لديك رقم 

 الحضور. 

 

  COVID-19لمساعدتك في تحديد األفضل لك وألي شخص يعيش معك ، سنقدم لك معلومات حول لقاح 

 ويمكنك أن تسأل الطاقم الصحي عنه. 

 وال يؤثر ذلك   COVID-19على الحصول على لقاح  لن تُجبر أبًدا 

 على لجوئك أو وضعك كالجئ.
 

 . COVID-19إلجراء االختبار أو العالج أو اللقاح ضد  الهجرة دقيقاتتلليست هناك حاجة 

 . COVID-19  جرعتين من لقاح، تحتاج عادًة إلى    COVID-19للحصول على أفضل حماية ضد 

 

، ستحصل على بطاقة تحتوي على معلومات حول لقاحك ،  إذا كان بإمكانك ، خذ    بمجرد أن يتم تطعيمك

ة من اللقاح. إذا لم يتم منحك هذه البطاقة ، فيرجى  يعة الثانما تذهب للحصول على الجرهذه البطاقة عند

 طلب واحدة. 

 باللغة اإلنجليزية ولغات أخرى: COVID-19يمكنك قراءة المزيد عن لقاح 

 

o 19 guide for older adults-COVID 

o ccination communication materials19 va-NHS England COVID 

o t, planning a pregnancy 19 vaccination for women of childbearing age, pregnan-COVID
or breastfeeding 

o 19 easy read resources-COVID 

o 19 vaccination information-Doctors of the World UK COVID 

 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/


 ؟ GPهل يمكنني التسجيل مع طبيب عام 
 

شخص في المملكة المتحدة أن يختار التسجيل لدى طبيب عام. يمكن أن  ألييمكن 

 في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. GPيساعدك طبيبك العام 

 قد ُيطلب منك إثبات عنوانك أو هويتك. 

 
، فأخبرهم أنك ال تملكهما. ال يزال بإمكانك التسجيل مع    إذا لم يكن لديك إثبات على عنوانك أو هويتك

 . GPطبيب عام 

 فحاول تقديمه إذا أمكنك ذلك. إذا كان لديك إثبات على العنوان والهوية ، 

 .  سريةالمعلومات التي يمتلكها طبيبك عنك وعن صحتك 

 العام عند التسجيل ، إذا وجدت ذلك مفيًدا. GPيمكنك إظهار هذه الرسالة إلى عيادة الطبيب 

أو التسجيل معه ، تحدث إلى  GPللحصول على المزيد من المساعدة للعثور على طبيب عام 

   NHS. يمكنك معرفة المزيد من المعلومات في 0300 311 2233عامل اإلسكان أو اتصل بالرقم 

website :وGP access cards 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 

 
Dr Nikki Kanani 

Deputy SRO, COVID-19 Vaccination 

Deployment Programme 

Medical Director of Primary Care 

NHS England and NHS Improvement 
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