In line with the DOH Covid19 vaccination campaign “Choose to Vaccinate” Cure is pleased to
offer the vaccination at our facilities.
Please find the below Frequently Asked Questions for your information.
FAQS:
Do we have to take an appointment?
It is required to take an appointment, contact us on 024100900. No walk-ins for covid-19 vaccination.
Who can take the vaccine?
• Anyone above the age of 18 with a valid Emirates ID.
• Controlled asymptomatic chronic disease/s including autoimmune disease.
Who should not take the vaccine?
• History of moderate to severe COVID-19 infection needed oxygen during admission
• Volunteers who participated in the vaccination clinical trials
• Positive urine pregnancy test result at the same day
• Breastfeeding women, or women planning to get pregnant within the next 6 months.
• Previous severe allergic reaction to vaccination
• Has a recent history of convulsion, epilepsy, encephalopathy or mental illness
• Coagulation dysfunction
• Uncontrolled symptomatic autoimmune disease
• Uncontrolled symptomatic Immunocompromised conditions
• Active cancer or in remission for less than 6 months
What is the cost of the vaccine?
The vaccination is given free of charge.
How many doses will be administered?
Two doses of the vaccine (3-4 weeks interval) will be given.
Any other requirements or information?
• You will need to download the Al Hosn App before taking the vaccine
• Bring your UAE ID with you
• Women below the age of 50 will be asked to take a pregnancy test prior to receiving the vaccine.
• PCR test is not required before taking the vaccine (but history of infection will be taken into
consideration)
Can I take the second dose in another hospital?
You will need to take both doses at the same facility.
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What should I expect during my journey after I have taken an appointment?
Like a normal appointment:
• You will check-in at the reception desk by presenting your UAE ID (Al Hosn App should be
downloaded on your phone)
• We will register and confirm your details
• A clinician will take you into a clinic to ask you a few questions (medical history assessment) and
take your vital signs, if you are a female under 50, you will take a pregnancy urine dipstick test.
This will be interpreted by the clinician present.
• Ensuring that all medical history and assessment is fine, two consent forms will be given, both to
be signed (one kept with you and the other will be kept in your file at Cure).
• You will then be moved to another clinic to receive the vaccination (intramuscular injection).
• Once done, you will be booked in for the second dose at Cure.
What should I expect after the vaccination?
The vaccine may cause some side effects, such as
• Pain, tenderness, redness, induration and pruritus at vaccination site.
• Fever, headache, fatigue, nausea, vomiting, diarrhea.
• Cough, allergy, muscle pain.
• Arthralgia and lethargy.
Is there an emergency number we can contact?
Yes, for emergencies or adverse events, contact the DOH call center on 024493333

Thank you and stay safe!
#choosetovaccinate
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تماشيا مع حملة دائرة الصحة (ليكن التطعيم خيارك) ضد كوفيد .19-يسر مركز كيور بتقديم تطعيم كوفيد 19-في منشآتنا.
الرجاء االطالع على األسئلة الشائعة أدناه لمزيد من المعلومات:

هل يتعين علينا تحديد موعد؟
مطلوب تحديد موعد ،اتصل بنا على  .024100900لن يعطى اللقاح في حالة عدم وجود موعد.
من يمكنه أخذ اللقاح؟
• األمراض المزمنة غير المصحوبة بأعراض بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية.
• أي شخص فوق  18يحمل هوية اماراتية سارية.
من ال يجب عليه أن يأخذ اللقاح؟
• إذا كان لديك تاريخ من اإلصابة المتوسطة إلى الشديدة بعدوى كوفيد  19وكان هنالك حاجة لألكسجين عند دخول المستشفى.
• المتطوعون الذين شاركوا في التجارب السريرية للتلقيح
• نتيجة اخبار ايجابية لفحص الحمل بنفس يوم التطعيم
• النساء المرضعات ،أو النساء اللواتي يخططن للحمل خالل األشهر الستة القادمة.
• رد فعل تحسسي شديد سابق للتطعيم
• لديه تاريخ حديث من التشنجات والصرع واعتالل الدماغ أو المرض العقلي
• ضعف التخثر
• أمراض المناعة الذاتية غير المنضبطة.
• حاالت نقص المناعة التي ال يمكن السيطرة عليها
• السرطان النشط أو في حالة تعافي لمدة تقل عن  6أشهر
ما هي تكلفة اللقاح؟
التطعيم مجاني
كم عدد الجرعات التي سيتم تناولها؟
سيتم إعطاء جرعتين من اللقاح (بفاصل  4-3أسابيع).
أي متطلبات أو معلومات أخرى؟
• ستحتاج إلى تنزيل تطبيق الحصن قبل أخذ اللقاح
• أحضر بطاقة الهوية اإلماراتية معك
• سيُطلب من النساء دون سن الخمسين إجراء اختبار الحمل قبل تلقي التطعيم.
• فحص كوفيد غير مطلوب قبل أخذ اللقاح (ولكن سيتم أخذ تاريخ اإلصابة بالعدوى في االعتبار)
هل يمكنني تناول الجرعة الثانية في مستشفى آخر؟
سوف تحتاج إلى تناول كلتا الجرعتين في نفس المنشأة.
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ما الذي يجب أن أتوقعه بعد أن أحجز موعدًا؟
الموعد العادي:
• سوف تقوم بتسجيل الوصول في مكتب االستقبال من خالل إبراز بطاقة الهوية اإلماراتية الخاصة بك (يجب تنزيل تطبيق الحصن
على هاتفك)
• سوف نسجل ونؤكد التفاصيل الخاصة بك
• سيأخذك الطاقم الطبي إلى العيادة ليطرح عليك بعض األسئلة (تقييم التاريخ الطبي) ويأخذ عالماتك الحيوية ،إذا كنت أنثى أقل من
 50عا ًما ،فستخضع الختبار مقياس البول أثناء الحمل .سيتم تفسير ذلك من قبل الطاقم الطبي
• بعد التأكد من أن السجل الطبي والتقييم كله على ما يرام ،سيتم تقديم استمارتي موافقة للتوفيع عليما ( احدهما معك واالخرى في ملفك
الطبي بمركز كيور).
• سيتم نقلك بعد ذلك إلى عيادة أخرى لتلقي التطعيم (الحقن العضلي(
• بمجرد االنتهاء ،سيتم حجز الجرعة الثانية لك في مركز كيور
ماذا علي أن أتوقع بعد التطعيم؟
قد يسبب اللقاح بعض اآلثار الجانبية  ،مثل
• ألم ،إيالم ،احمرار ،تصلب وحكة في موقع التطعيم
• حمى  ،صداع ،إرهاق ،غثيان ،قيء ،إسهال
• السعال والحساسية وآالم العضالت
• ألم مفصلي والخمول
هل يوجد رقم طوارئ يمكننا االتصال به؟
نعم ،لحاالت الطوارئ أو األحداث السلبية ،اتصل بمركز اتصال وزارة الصحة على 024493333

شكرا لك وابقى امنا
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