
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 السریع على اإلصابة،

 ، فقم بطلب ذلك 
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  :یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط
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السریع على اإلصابة،

  !تفشي الفیروس

، فقم بطلب ذلك 

 مع استشارة إلكترونیة
19-الكوفیدلطلب إجازة مرضیة بسبب 

 اإلجازةشھادة 
 

La Meva Salut
یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

lamev

  الخاص بك أواتصل

  

السریع على اإلصابة، والتعرف
 .الوباء 

تفشي الفیروس إعادة

، فقم بطلب ذلك 
 

استشارة إلكترونیة
لطلب إجازة مرضیة بسبب 

شھادة  بتجھیز ونشر
 ببوابة التقاریر والنتائج

La Meva Salutبعد إلى بوابة 
یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

vasal

الخاص بك أواتصل

والتعرف 19-كوفید
 على السیطرة

إعادة لنتجنب. التھاون في األمر

، فقم بطلب ذلك إجازة مرضیة
 .La Meva Salut 

La Meva Salut   استشارة إلكترونیةوافتح
لطلب إجازة مرضیة بسبب 

بتجھیز ونشرسیقوم أخصائي الرعایة الصحیة 
التقاریر والنتائج

بعد إلى بوابة  ال تستطیع الدخول
یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

alut.ge

الخاص بك أواتصل صحيمركز ال

لنحد من انتقال سلسلة العدوى

كوفیدبالالمصابین 
السیطرة على للحفاظ

التھاون في األمر یمكننا

إجازة مرضیة
La Meva Salut

La Meva Salut 
لطلب إجازة مرضیة بسبب  أخصائي الرعایة الصحیة

سیقوم أخصائي الرعایة الصحیة 
التقاریر والنتائجالخاصة بك في قسم 

La Meva Salut. 

ال تستطیع الدخول
یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

enca

مركز الالإذا كانت لدیك أسئلة، فاتصل ب

لنحد من انتقال سلسلة العدوى
 

المصابین  لألشخاص
للحفاظ األھمیة بالغة

 

 
یمكننا ال                                                                                               

إجازة مرضیةإذا كنت بحاجة إلى 
La Meva Salut

 La Meva Salutادخل إلى
أخصائي الرعایة الصحیة

سیقوم أخصائي الرعایة الصحیة 
الخاصة بك في قسم  المرضیة

La Meva Salut

ال تستطیع الدخولإذا كنت 
یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

at.cat

إذا كانت لدیك أسئلة، فاتصل ب

 لنحد من انتقال سلسلة العدوى

لألشخاص المبكر االكتشاف
بالغة أمور الصحي

                                                                                               

إذا كنت بحاجة إلى 
La Meva Salut

ادخل إلى
أخصائي الرعایة الصحیة

 
سیقوم أخصائي الرعایة الصحیة 

المرضیة
La Meva Salut

 
إذا كنت 

یمكنك التسجیل من خالل االستمارة الموجودة على ھذا الرابط

t/alta 

إذا كانت لدیك أسئلة، فاتصل ب
  بالرقم 

/Salut

االكتشاف: تذكر
الصحي الحجروكذا 

                                                                                               

إذا كنت بحاجة إلى 
 La Meva Salutمن خالل

 
 

إذا كانت لدیك أسئلة، فاتصل ب
بالرقم 

/Salut
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إذا كنت بحاجة إلى 
من خالل
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