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 19-د#فوك سو)'ف ل#لد

 .A@فنتلا كزاهج ب6ص. نأ هنكم. د.دج ضرم 19-د$فوك

 سوJKف ةل$صف bا aAتFي يذلا ،)SARS CoV-2( "2-فوك زراس" ه$لع قلطُ. سوJKف نع جتFي ضرملا اذه
 .انوروك

 :ة#لاتلا ضارعألا8 تسسحأ اذإ

 لصاوتم دجتسم لاعس •
 )قوف ام وأ ةجرد 37.5+( ةعفترم ةرارح •

xu ثوكملا ك$لع tKuعتي
A طولا قفرملا| لاصتالاو ،ة.اقولا با| نم ،اموي 14 ةدمل ت$بلا�uA ةحصللSNS24  عJ� 

 .ةرو�uلا تعد اذإ ة�سانملا ة$حصلا ةدحولا bا كهيجوت bوت�س يذلا ،24 24 24 808 طخلا

IJ ثوكملا لوح حئاصن
K ت#بلا 

 �uش�سملا وأ ة$حصلا ةدحولا وأ ة$لد$صلا وأ ةسردملا وأ لمعلا bا ج�خت ال •
 لامعتسا ل� دع| تاJKuهجتلا فظن وأ ة.درف تاJKuهجت لمعتسا •
 ن��خآلا| برقملا �Aخشلا لصاوتلا ىدافت •
 تا$بلطلا ل$صوت ةمدخ ق��ط نع ة�ودألاو ة$ئاذغلا داوملا �ع لصحا •
xu دحأ يأ ل�قتس¢ ال •

A كت�ب 
xu ف$لأ ناويح يأ دهعت ل�ق ك.د. لسغا •

A ة.انعلا لجأ نم ت$بلا 

NJطولا قفرملا8 لاصتالا SKع R(Jعتي NOم
K ةحصلل SNS24؟ 

 كدحول ضارعألا زواجت �ع رداق JKغ كنأ| تسسحأ اذإ •
 اءوس كتلاح تداز اذإ •
 اموي 14 رورم دع| ضارعألا ترمتسا اذإ •

NJنكم` ف#ك
K رcطولا قفرملا8 لاصتالا طNJ

K ؟ةحصلل 

 :تامولعملا �ع لوصحلا لجأ نم ةراشإلا نهر غيص 3 ةحصلل ةماعلا ةرادإلا عضت

 19-د$فوك ضرم نأش راسفتسالا لجأ نم atendimento@sns24.gov.pt :ل$م.إلا �Jع •
�uتاهلا طخلا •

A 808 24 24 24 19-د$فوك ضرم| ة|اصإلا| كش ك.دل نا� اذإ 
�uتاهلا طخلا •

A 300 502 502 صلا رجحلا ةدم لوح راسفتسالا لجأ نم®A )راوك�Fتازاجإلاو )ان�ت 
 براقألا ةدعاسمو ة$بطلا

NJنكم` اذام
K ع ةدعاسملل ه8 ما#قلاS نا عنمn؟انوروك سو)'ف راش 

 لقألا �ع ة$ناث 20 ةدملو تارم ةدع نوباصلاو ءاملا| ك.د. لسغ �ع صرحا •
 صاخشألا نع داعتبالا •
 ،دعاسلا وأ x́Aرو ل.دنم لامعتسا| كلذو ،سطعلا وأ لاعسلا ىدل مفلاو فنألا بجح| بدؤم كولس �uAبت •

x́A xuرولا ل.دنملا| قلا مث ؛اد|أ كد. لمعتس¢ ال نµل
A ةمامقلا 

xu ثوكملا| ةقلعتملا حئاصنلا عبتا  •
A ضرملا ضارعأ| ترعش اذإ ت$بلا 

 :ةحصلل ةماعلا ةرادإلل A¼رفلا عقوملا bا عºجرلا �¹ري ،تامولعملا نم د̧�ملا �ع لوصحلل
https://www.dgs.pt/corona-virus 


