اإلمام التيجاني يواال  /تصوير توم فينسترا

قال اإلمام التيجاني يواال في مسجد أسونا" :الهدف من اللقاح هو الحفاظ على حياة اإلنسان"
لقد قد أصيب اإلمام التيجاني يواال نفسه بفيروس كورونا في ديسمبر  .2020لم يمرض بصورة خطيرة ،ولكنه سعيد باللقاح
ا
مسؤوال فقط عن نفسه ،ولكنه يتحمل مسؤولية أيضاا إزاء رفقائه في اإلنسانية ،وإزاء بيئته
الذي حصل عليه" .الشخص ليس
متوترا بخصوص أخذ حقنة اللقاح.
أيضاا ".إنه ليس
ا
ي القيام به".
"ال .فالجميع يحصل على اللقاح .وحتى لو أصبت بالمرض قليالا أو أصبت بالحمى ،أكون قد فعلت ما يجب عل ّ
كيف حجزت موعد الحصول على جرعة اللقاح؟
"لقد تلقيت خطاب دعوة للحصول على اللقاح وصلني على عنوان منزلي .كان أحد أعضاء مجلس إدارة المسجد لطيفاا وحجز
موعد لي .وألنني كنت قد أصبت بالفعل بفيروس كورونا ،فقد كنت بحاجة إلى جرعة واحدة فقط .لقد كان هاتف خدمة الصحة
البلدية ( )GGDمشغوال جداا ،ولكن بمجرد أن رد عليه أحد الموظفين على الهاتف ،تم حجز الموعد بسرعة".
لماذا ترغب في الحصول على اللقاح وأن يتم تطعيمك؟
ُ
الناس في محيط بيئتي يسألونني عن رأي اإلسالم في هذا األمر .وإيماني يُلزمني بحماية نفسي من األمراض .تعد حياة
اإلنسان وصحتنا من األركان المهمة في اإلسالم .ويجب على المرء حقاا أن يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على صحته .على
حرم ،خط أحمر) ،ولكن إذا كانت حياتك في خطر
سبيل المثال ،ينص القرآن على أن شرب المشروبات الكحولية "حرام" ( ُم َّ
وكنت ُمهدًّدا بالموت عط ا
شا ،فيجب أن تشربه .الضرورات تبيح المحظورات .وهذا األمر يتعلق بالحفاظ على حياة اإلنسان".
بماذا تنصح الناس في منطقتك؟

"أحاول تحفيز الناس وإثارة حماستهم بشأن التطعيم وأن يحصلوا على اللقاح .الخوف هنا ليس في محله .لقد حصل جميع
األساتذة وجميع األطباء وكل من يفهم طبيعة هذا المرض على اللقاح .ويجب عليك أن تفعل ذلك .ليس فقط لحماية نفسك ،ولكن
أيضاا لحماية األشخاص من حولك .فلنكن سعداء بالنجاح في التوصل إلى اللقاح".
كلمة شكر
"أريد أن أشكر الجميع .كل األطباء ،وكل الممرضات ،وكل العلماء الذين طوروا اللقاح .وكذلك أيضاا أود أن أشكر الحكومة
التي منحتني الفرصة للحصول على اللقاح مجاناا .في الواقع ،أود أن أتوجه بالشكر لكل من يساعد في التخلص من فيروس
كورونا (كوفيد".)19-

إطار:
سواء عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف :يتم حجز الموعد سريعاا
ويمكنك حجز موعد للحصول على اللقاح عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني www.coronavaccinatie-
afspraak.nl
هل تفضل حجز موعدك عبر الهاتف؟ إذاا ،انتظر خطاب الدعوة للحصول على اللقاح الذي سيصلك من المعهد الهولندي
الوطني للصحة العامة والبيئة ( )RIVMواتصل برقم الهاتف المذكور في الخطاب .احرص على أن يكون بحوزتك رقم خدمة
المواطن ( )BSNالخاص بك.
هل لن تتمكن من الحصول على جرعة اللقاح في يوم الموعد ال ُمحدد؟ على سبيل المثال ،ألنك مريض أو في عطلة .في هذه
الحالة ،احجز موعداا جديداا عبر الهاتف .ستجد رقم الهاتف في رسالة تأكيد موعدك.

