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يمكن ألي شخص مقيم في إسبانيا تلقي التلقيح ضد كوفيد 19، بما في ذلك أولئك 
الذين هم في وضعية غير قانونية. قد يختلف اإلجراء الخاص بتلقي اللقاح لهؤالء 
األشخاص حسب الجهة المستقلة أو اإلقليم . إذا وجدت نفسك في هذا الموقف ولديك 
شكوك حول كيفية الوصول إلى اللقاح ضد كوفيد 19 فيمكنك االتصال برقم هاتف 

المعلومات الخاص بالجهة المستقلة التي تتواجد فيها لشرح كيفية المتابعة.

تنص استراتيجية التلقيح ضد كوفيد 19 في إسبانيا على أن أي شخص مقيم في هذا البلد يمكنه تلقي اللقاح، 
بغض النظر عن وضعه اإلداري أو القانوني. وضعت الجهات المستقلة إجراءات لتسهيل وصول القاح 
إلى جميع األشخاص الموجودين خارج التغطية الصحية، بمجرد أنهم غير مسجلين أو ألنهم ال يملكون 

بطاقة صحية. 

من بين إجراءات الوصول إلى اللقاح ضد كوفيد 19 التي وضعتها الجهات المستقلة ، تشمل:

-  خطوط هواتف حتى يتمكن األشخاص الذين ليس لديهم بطاقة صحية من الحصول على معلومات حول 
التلقيح.

- اطلب اللقاح من مركز صحي من خالل تقديم وثيقة الهوية.

- اطلب اللقاح من المركز الصحي من خالل تقديم شهادة السكنى أو السكن.

- اطلب اللقاح من مركز صحي أو من خالل منظمة غير حكومية وسيطة. 

-  أطلب التعاون من المنظمات غير الحكومية لتوفير بيانات األشخاص الذين يستقبلون الخدمات حتى 
يتمكن النظام الصحي من تحديد مكانهم وتلقيحهم .

إذا لم يكن لديك تغطية أو رعاية صحية في إسبانيا ولم تتلقى بعد التلقيح ضد كوفيد 19 وترغب في القيام 
بذلك، فال تتردد في الذهاب إلى المركز الصحي األقرب إلى منزلك أو إلى منظمة غير حكومية قريبة من 

أجل توجهيك ومساعدك. 

ال ينبغي أن يكون عدم توفرك عاى بطاقة صحية أو كونك في وضعية إدارية غير منتظمة، عائقاً أمام 
الحصول على التلقيح. 
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