
 

 خارج كندا 19-ضد كوفيد حصلت على التطعيمإذا كنت قد 
 

-، فقد تحتاج أن تتلقى التطعيم هنا.  تتبع بريتيش كولومبيا قائمة اللقاحات ضد كوفيد19-ضد كوفيد حصلت على التطعيمحتى لو كنت قد 

 هنا.   19-المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتقرر ما إذا كان موصى به أم ال أن تتلقى المزيد من التطعيم ضد كوفيد 19

 

 :المعتمدة من منظمة الصحة العالمية 19-قائمة اللقاحات ضد كوفيد

 

 فايزر/بيونتيك (Pfizer/ BioNTech) 

 رنايمود (Moderna) 

 أسترا زينيكا (AstraZeneca) 

 كوفي شيلد (Covishield) 

 )جانسن )جونسون آند جونسون (Janssen (Johnson & Johnson)) 

 ينوفارمس (SinoPharmكوفيلو/( )ب/)كين BBIBP-CorV(Covilo / BBIBP-CorV) 

 ينوفاك/كورونا فاكاس (Sinovac/ CoronaVac) 

 

إذا تلقيت جرعتين من أي من اللقاحات المسردة في القائمة، ال تحتاج  أو إذا تلقيت جرعة واحدة من لقاح جانسن )جونسون آند جونسون(

 .نظام سجالت التطعيم ببريتيش كولومبيافي  19-للمزيد من الجرعات، لكن ينبغي أن تقدم سجل تلقيحك ضد كوفيد

 

يوصى أن تحصل فإنه ، لقاح جانسن )جونسون آند جونسون(اللقاحات المسردة في القائمة، باستثناء  أي من إذا تلقيت جرعة واحدة من

ام سجالت نظفي  19-إلكمال سلسلتك.  ينبغي أن تقدم سجل تلقيحك ضد كوفيدفي بريتيش كولومبيا  19-على جرعة ثانية من لقاح كوفيد

.  وسيتم إبالغك متى تستطيع أن تحصل على الجرعة نظام التسجيل للقاحات في بريتيش كولومبياوأن تسجل في  التطعيم ببريتيش كولومبيا

 الثانية.

 

لتحصل على  نظام التسجيل للقاحات في بريتيش كولومبياأن تسجل في ينبغي  إذا كنت قد تلقيت لقاًحا غير مسرد في القائمة أعاله،

 في بريتيش كولومبيا. 19-جرعتين من لقاح كوفيد

 

 كيفية التسجيل:

 لغة مختلفة. 12، وهو متاح بـ gov.bc.ca/getvaccinatedعلى شبكة اإلنترنت على موقع:  .1

 

 لغة مختلفة. 140متاح بـ وال، 2323-838-833-1)المجاني( على الرقم بالمقاطعة عبر مركز االتصال  ،بالهاتف .2

 

 الهجرة. وضععاًما أو أكثر بغض النظر عن  12عمر من الشخص يبلغ ي في بريتيش كولومبيا أل بالمجانمتاحة  19-لقاحات كوفيد

 

 المحددة من ةالحالي السفر اتإرشادللحصول على معلومات حول الدخول إلى كندا وكيف قد يؤثر تطعيمك على اشتراطات دخولك، راجع 

 .الكندية الحكومة

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.immunizationrecord.gov.bc.ca/
https://www.immunizationrecord.gov.bc.ca/
https://www.immunizationrecord.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html

