
 

 

 دعم مالي وعملي لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة هذا الشتاء

 

 اللقاح خذ

  

لحماية نفسك  اللقاحات الخاصة بهماواإلنفلونزا من األمراض المعدية للغاية ويمكن أن تكون خطيرة، لذا يرجى أخذ  19-إن مرض كوفيد

 .واآلخرين

 

سنوات الحصول على الجرعة األولى والثانية ويمكن  5يمكن لجميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  .مجانية 19-كوفيد  جميع لقاحات

أو الحوامل أو الذين يعيشون مع  عاما   50، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن ثالثة لبعض األشخاص الحصول على جرعة معززة

 .أو يعتنون به ضيةمرأو لديهم حالة  يعاني من حالة صحية مستضعفةشخص 

 

 عاما، أو الحوامل، أو الذين 50يمكن لبعض األشخاص الحصول على لقاح اإلنفلونزا مجان ا، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 

تدائية كما أنه مجاني لجميع األطفال في سن الثانية والثالثة وأطفال المرحلة االب .أو يعاني من حالة صحيةصحيا يعتنون بشخص ضعيف 

 .وأطفال المدارس الثانوية المؤهلين

إذا  .الخاصة بك لقاحات، فيجب أن تتم دعوتك لتلقي ال19-كوفيد إذا كنت مسجالً لدى طبيب عام وكنت مؤهالً للحصول على لقاح األنفلونزا أو

 التالي: قعومن المعلومات عبر الم تعرف على المزيدفبإمكانك اللم يتم االتصال بك حتى اآلن، 
19-https://hertsandwestessexics.org.uk/covid  119الصيدلية الخاصة بك او اتصل بـ  اسأل أو 

 

 المجتمع في الدعم على احصل
 

 الظروف اآلتية: تواجه اتصل بنا إذا كنت .أسرتكالمساعدة متاحة إذا كنت تجد صعوبة في التأقلم وتحتاج إلى دعم لك أو ألحد أفراد 

 تواجه أزمة، مثل التشرد  •

 االعتناء بشخص مريض أو معاق •

 بحاجة إلى الدعم كمقدم رعاية •

 تحتاج إلى مساعدة إلدارة حياتك المنزلية بنفسك •

 تحتاج إلى مساعدة لتبقى دافئا وبصحة جيدة في المنزل •

 بحاجة إلى دعم لصحتك النفسية •

 تجد مكانا دافئا وآمنا بالقرب من المكان الذي تعيش فيه حيث يمكنك قضاء بعض الوقتتريد أن  •

 .حامل أو لديك أطفال صغار وتحتاج النصيحة أو االنضمام لمجموعات االهتمام باألطفال •

 www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou للمزيد من المعلومات بإمكانك زيارة الموقع التالي: 

 03001234044على  HertsHelpأو االتصال بـ 

 المالي الدعم على أحصل
 

 .إذا كنت قلق ا بشأن المال، أو كنت مدينا، فالمساعدة متاحة

على مساعدة من الحكومة فيما يتعلق قد تتمكن أيضا من الحصول  يمكن أن يقدم لك مكتب تقديم النصح للمواطنين المساعدة والمشورة. 

 .ال تتجاهل الفواتير أبدا بفواتير الغاز والكهرباء والمواصالت ورعاية األطفال وتكاليف إدارة المنزل.

  re.gov.uk/costoflivingwww.hertfordshiللمزيد من المعلومات بإمكانك زيارة الموقع التالي: 

 نحن هنا لمساعدتك

https://hertsandwestessexics.org.uk/covid-19
http://www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou
http://www.hertfordshire.gov.uk/costofliving


 

  08001448848أو االتصال على: 

 

 وعافيتك صحتك على حافظ
 

 :يمكنك البقاء بصحة جيدة وتقليل انتشار األمراض باتباع هذه النصيحة

 .اغسل يديك عدة مرات في اليوم بالصابون والماء الدافئ •

 .سلة المهمالت ثم قم برميه فيعلى فمك وانفك عند السعال أو العطس منديل ورقي ضع  •

 .ارتِد غطاًء للوجه في األماكن المزدحمة وامنح الناس مساحة •

  .ال تلمس عينيك أو أنفك أو فمك ما لم تغسل يديك •

 .حافظ على تهوية الغرف وتنظيف األسطح بمنظف مضاد للبكتيريا •

 .حاجة إليها إذا كنت مريضا، ابق في المنزل، واشرب الكثير من السوائل وتناول المسكنات إذا كنت في •

الشعور للحصول على مساعدة مجانية للبقاء بصحة جيدة، بما في ذلك فقدان الوزن، واإلقالع عن التدخين، وممارسة النشاط، وتقليل تناول الكحول و

  www.healthyhubs.org.uk المحلي:  Healthy Hubبالسعادة، اتصل بـ

ً  فحصوسائل منع الحمل )بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة( والللحصول على  بما في ذلك  (STI) والعالج من األمراض المنقولة جنسيا

اتصل بـ  أو hertfordshire.clch.nhs.ukwww.sexualhealth: ، قم بزيارة(مجاني وسري) المكتسبةفيروس نقص المناعة 

03000085522 

 

اتصل بـ او  www.hertfordshire.gov.uk/sunflowerإذا كنت تعاني من العنف المنزلي، مثل السلوك العنيف أو المسيطر، قم بزيارة 

، للمزيد من اامعلومات، قم بزيارة: (999الطوارئ فإتصل ب )أما في حالة  030079067712

www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts  03001234044أو اتصل بـ 

 

 

 تحتاجها عندما الطبية المساعدة على احصل
 

 .إذا لزم األمر من خالل الوصفات الطبية( مجانا، حتى تتمكن من الحصول على العالج والحصول على األدوية GPسجل مع طبيب عام )

 الخاص بك NHS  ال تحتاج إلى إظهار إثبات العنوان أو الهوية أو حالة الهجرة أو رقم

قد و العاجلة وطلب األدوية والتحقق من نتائج التحاليل الطبية لالستفسارات غير NHS يرجى استخدام الخدمات عبر اإلنترنت على موقع العيادة أو تطبيق

 .يُعرض عليك موعد للذهاب للعيادة أو عبر اإلنترنت أو عبر الرسائل النصية أو الهاتف أو الفيديو

 

 :طرق أخرى للحصول على المساعدة الطبية

ي تهدد الحياة 999اتصل بالرقم  •
ي حالة الطوارئ الت 

 
 .لطلب سيارة إسعاف ف

 .قم بزيارة الصيدلية المحلية للحصول عىل المساعدة بخصوص األمراض الطفيفة وتقديم المشورة بشأن األدوية •

( للحصول على مساعدة طبية 18001111)خدملت الرسائل النصية:  111او اتصل بـ  nhs.uk.11قم بزيارة الموقع:  •

 عاجلة.

أو  08006444101النفسية )أو اتصل بـ  ( للحصول عىل الدعم بخصوص الصحة2)الخيار  111اتصل عىل  •

www.hpft.nhs.uk) 

ي التنفس أو كان لسانه أو شفتيه . إذا كنت قلقة عىل طفلك 111اتصىلي بطبيبك العام أو اتصىلي برقم  •
 
إذا كان طفلك يجد صعوبة ف

 .999زرقاء، فاتصل فورا بالرقم 
  

 

 .111أو اتصل بـ  www.nhs.netللمزيد من المعلومات، قم بزيارة 

http://www.healthyhubs.org.uk/
http://www.sexualhealthhertfordshire.clch.nhs.uk/
http://www.hertfordshire.gov.uk/sunflower
http://www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts
http://www.nhs.net/

