
                                

 2021آب  \أغسطس 19-ولقاحات كوفید 19- كوفید

 19- ولقاحات كوفید  19- كوفید
 احصل على أفضل نصیحة لك ولعائلتك

أنت بحاجة إلى معلومات موثوقة وقائمة على األدلة لتكون قادًرا على اتخاذ خیارات جیدة بشأن الرعاية  
واللقاحات، كیف تفرق بین الحقیقة   19-الصحیة الخاصة بك. ولكن في جو مليء بالتعلیقات حول كوفید

 والخیال؟  

 احصل على المشورة من الخبراء .1

 تأكد من حصولك على أفضل النصائح وأكثرھا دقة عند اتخاذ قرارات بشأن صحتك أو صحة أحبائك. 

في الكومنولث والواليات   Department of Healthواللقاحات، فإن مواقع  19-للحصول على معلومات عامة حول كوفید
 واألقالیم (انظر أدناه)، ھي مصادر المعلومات األكثر دقة وحداثة.  

 وما ھو األفضل لك في ظروفك.  19-يمكنك أيًضا التحدث إلى طبیبك العام حول لقاحات كوفید

حیین المسجلین واألشخاص اآلخرون الذين يمكنھم تقديم مشورة بجودة عالیة وقائمة على األدلة ھم الممارسین الص 
المدربین تدريباً مناسباً (مثل الصیادلة المسجلین والممرضات الممارسین). ھناك أيًضا تحديثات منتظمة من علماء األوبئة 

 أو الخبراء مثل كبیر المسؤولین الطبیین في واليتك أو إقلیمك أو كبیر مسؤولي الصحة.  

 أفضل النصائح.   لتقديم يمكنك الوثوق في أن لديھم المؤھالت والخبرة

 يمكنك أيًضا التحقق من المؤھالت وحالة التسجیل ألي ممارس صحي مسجل في أسترالیا على  
 . Ahpraعلى موقع  السجل العام للممارسین

المسجلین يجب أن يستوفوا المعايیر معرفة أن الممارسین الصحیین اطمئن ب .2
 الوطنیة 

 ُيعد الممارسون الصحیون المسجلون مصادر موثوقة للمعلومات بالنسبة لمعظم األسترالیین وقد لعبوا دوًرا مھًما في
 . 19- استجابة أسترالیا لوباء كوفید 

عاتق الممارسین الصحیین التزام مھني  عند تقديم الرعاية بشكل شخصي أو مشاركة المعلومات عبر اإلنترنت، يقع على 
بمشاركة المعلومات المسندة باألدلة فقط، بما يتماشى مع أفضل النصائح الصحیة المتاحة، ويتوافق مع حمالت الصحة  

 . )19-سیاسة التطعیم األسترالیة لـكوفید( Vaccination Policy-VIDAustralian CO 19 العامة مثل

   يجب علیھم أيًضا تلبیة مدونة قواعد السلوك المھني الخاصة بھم، والتي يمكنك العثور علیھا على
. يمكن اتخاذ إجراءات ضد ممارس ال يفي بھذه )والمجالس الوطنیة ( the National Boards’ websites and  Ahpraمواقع

 ر. المعايی

  

https://www.ahpra.gov.au/Registration/Registers-of-Practitioners.aspx
https://www.ahpra.gov.au/Registration/Registers-of-Practitioners.aspx
https://protect-au.mimecast.com/s/cmeXCnx1mliXjDjh9L6xe?domain=health.gov.au
https://protect-au.mimecast.com/s/cmeXCnx1mliXjDjh9L6xe?domain=health.gov.au
https://protect-au.mimecast.com/s/1IujCoV1nmSDZYZuzaxKE?domain=ahpra.gov.au
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 ال تتأثر باآلراء .3

 ال تعرض صحتك أو صحة أحبائك للخطر. قد تكون المعلومات غیر الصحیحة أو التعلیقات المثیرة خطیرة. 

 أو اللقاحات.  19-التدريب والمؤھالت والخبرة ذات الصلة مصدًرا موثوًقا للنصائح بشأن كوفیديعتبر األشخاص الحاصلون على 

واللقاحات، ولكن المشاھیر والمؤثرين في المجتمع قد ال يكونو    19-قد يكون لدى األشخاص آراء متشددة حول كوفید
 . حاصلین على التدريب أو الخبرة لتقديم نصائح جیدة يمكنك االعتماد علیھا 

 تواصل  .4

تحدث إلى شخص تثق به، مثل طبیبك العام. يعمل قادة المجتمع أيًضا مع الممارسین العامین وغیرھم من الممارسین  
 واللقاحات.   19-الصحیین المسجلین لمشاركة مصادر موثوقة للمعلومات حول كوفید

أو االتصال بخط المساعدة الخاص بفیروس   Department of Healthعلى مواقع  19-يمكنك أيًضا البحث عن قسم كوفید 
 أيام في األسبوع.   7ساعة،  24وھو خط مفتوح  1800 020 080كورونا على الرقم 

تأكد من حصولك على أفضل المعلومات وأكثرھا دقة وقائمة على األدلة الحتیاجاتك الخاصة عند اتخاذ قرارات بشأن  
 صحتك أو صحة أحبائك. 

 واللقاحات في أسترالیا 19-كوفید  حولمصادر موثوقة للمعلومات 

 covid-https://www.health.gov.au/campaigns/coronavirus-19المعلومات الوطنیة: 

 https://www.covid19.act.gov.au:ACT 

 https://www.nsw.gov.au/covid-19:NSW 

 https://coronavirus.nt.gov.au:NT 

https://www.covid19.qld.gov.au:Qld 

https://www.covid-19.sa.gov.au:SA 

https://www.coronavirus.tas.gov.au:TAS 

https://www.coronavirus.vic.gov.au :Vic 

https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus:WA 

 

 

https://www.health.gov.au/campaigns/coronavirus-covid-19
https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.nsw.gov.au/covid-19
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.covid19.qld.gov.auq/
https://www.covid-19.sa.gov.au/
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/
https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus
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