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وزارة الصحة:
التوجه مباشرة ألخذ التطعيم 

بالـــــجـــــرعـــة المـــنــــشـــطة 
بالمــــراكز الصــــحية دون الحاجة 

للحصــــول عـــــلى مـــوعد

للمؤهلين ألخذ الجرعة المنشطة 
ممن يظهر لهم الـــــــدرع األصــــفـــر 

فـــي تـــطبـــيـــق «مجتمع واعي»



مركز الشيخ سلمان الصحي
مركز بنك البحرين الوطني الصحي بعراد

مركز مدينة عيسى الصحي
مركز جد حفص الصحي

مركز الرفاع الشرقي الصحي
عيادة جو وعسكر

مركز المحرق الصحي
مركز ابن سينا الصحي
عيادة البديع الساحلية

مركز الزالق الصحي
مركز مدينة حمد الصحي

مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد
مركز بنك البحرين الوطني الصحي بالدير

مركز يوسف انجنير الصحي
مركز سترة الصحي

مركز حمد كانو الصحي
مركز محمد جاسم كانو الصحي

مركز التطعيم في مجمع سترة التجاري

مركز بالد القديم الصحي
مركز الشيخ صباح الصحي

مركز النعيم الصحي
مركز عالي الصحي

مركز الكويت الصحي
مركز البديع الصحي

مركز الشيخ جابر الصحي

مركز الحورة الصحي

تطــــعيــــــم
سينوفارم

تطـــعيـــــم
(فـــايــزر-
بيونتيك)

مركز أحمد علي كانو الصحي

تطـــعيـــــم
سبوتنيك

مركز حالة بوماهر الصحي

تطـــعيـــــم
كوفشيلد-
أسترازينكا

تتوفر التطعيمات في المراكز الصحية كالتالي:
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معايير الحصول على الجرعة المنشطة

سبوتنيك سينوفارم

18-39 عامًا

بعد 3 أشهر
من الجرعة الثانية

تطعيم:
      (فايزر-بيونتيك)
     (ســـينـــوفــارم)

40 عامًا فما فوق
ومن هم

أقل من 40 عامًا
ممن يعانون من السمنة 
المفرطة أو أمراض نقص 
المناعة أو األمراض المزمنة

بعد شهر واحد
من الجرعة الثانية

تطعيم:
       (فايزر-بيونتيك)
      (ســـينـــوفــارم)

----------------------

فايزر-بيونتيك

18 عامًا فما فوق

بعد 6 أشهر
من الجرعة الثانية

تطعيم:
(سبوتنــــيك)

     (فايزر -بيونتيك)

كوفيشيلد -
استرازينيكا

18 عامًا فما فوق

بعد 6 أشهر
من الجرعة الثانية

تطعيم:
 (كوفيشــيلد - 
اســـتــرازينـــيكا)

     (فايزر -بيونتيك)

18 عامًا فما فوق

بعد 6 أشهر
من الجرعة الثانية

تطعيم:
     (فايزر -بيونتيك)

الحاصلين
عـــــــــــــلى
جرعـــتيــن
مــــــــــــــــن
التطعيم

المتعافــيــن
الحــاصـــليـــن
على جرعـتي
تـطــــعــيــــم

بعد مرور 12 شهر من تاريخ االصابة ومرور الفترة الزمنية 
المحددة من أخذ الجرعة الثانية حسب كل تطعيم

ويمـكن الحـــصول على الجــرعة المنــشطة بناًء على نــوع التطــعيم الـذي 
تم الحصـــول علـــيه قبـــل اإلصابة بالفيــــروس


