
COVID-19 Drive-Through 
Vaccination Center

مركز التطعيم بلقاح 
)كوفيد-19( داخل السيارات

Who is eligible for vaccinations at the drive-through center?
People receiving their second vaccine dose will be eligible to visit the 
drive-through center. 

Where is the drive-through center located?
The drive-through center is located in Lusail, behind the Lusail 
Multipurpose Hall. 

What do people need to bring with them for their vaccination?
• QID
• Health card
• Vaccination card (which was given at the time of the first dose)
• Ehteraz (with green status)
• Mask

When will the drive-through center be open?
• Operating hours: 11am to 10pm, 7 days a week. Note that last 

entrance to the center will be 9pm. 

Is an appointment needed to attend the drive-through center?
No. People do not need an appointment to attend the drive-through 
center. However, as the center is only for people receiving their second 
dose, they must attend 21 days after their first dose. This date will be 

من هي الفئات ذات األولوية في احلصول على اللقاح من  مركز التطعيم بلقاح )كوفيد-19( 
داخل السيارات؟

ستكون خدمة التطعيم بلقاح )كوفيد-19( داخل السيارات متاحة لألشخاص الذين سيتلقون 
اجلرعة الثانية من اللقاح.

أين يقع مركز التطعيم بلقاح )كوفيد-19( داخل السيارات؟
يقع مركز التطعيم بلقاح )كوفيد-19( داخل السيارات في منطقة الوسيل خلف القاعة 

متعددة األغراض.

ما الذي يتعني على األشخاص الذين سيتلقون اجلرعة الثانية من اللقاح إحضاره معهم؟
البطاقة  الشخصية القطرية. ا 	

البطاقة الصحية. 	
بطاقة التطعيم )التي يكون الشخص قد حصل عليها وقت حصوله على اجلرعة األولى  	

من اللقاح(.
تطبيق احتراز على الهاتف احملمول )  يجب أن يشير التطبيق إلى الوضعية اخلضراء(. 	

كمامة 	

ما هي ساعات العمل في املركز؟
ستكون ساعات العمل في املركز من الساعة 11:00 صباحاً  حتى الساعة 10:00 لياًل طيلة  	

أيام األسبوع، علماً )بأن آخر وقت الستقبال دخول السيارات إلى املركز سيكون في متام 
الساعة 9:00 ليالً(. 
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given at the time of the first dose. 
People cannot visit the drive-through center on a day other than the set 
date for the second dose. 
People attending the drive-through center will be seen on a first-come-
first-seen basis. At peak times you may be required to wait while other 
people are seen first. 

Do people need to wear masks during their visit?
Yes. All attendees must wear masks at all times in their vehicles while at 
the drive-through center.
Even if the vehicle has only one occupant, they must still wear a mask as 
they will be interacting with medical staff at the center. 

Can people visit the drive-through center together in one 
vehicle?
Yes. If you have family or friends who are also due their second dose 
on the same day, you can attend the drive-through center in the same 
vehicle. 
Note that a maximum of four people are allowed in one vehicle. Vehicles 
with more than four occupants will not be admitted to the drive-through 
center. 
No pets are allowed inside vehicles when visiting the drive-through 
center.

What is the vaccination process at the drive-through center?
Step 1: On arrival, security will check your Ehteraz you will be directed 
to one of the primary waiting lanes.  Each occupant of the car is asked to 
have their Ehteraz ready for inspection on arrival. 
Step 2: Once you reach the front of the primary waiting lane, you will be 
directed to one of the 10 vaccination lanes.
Step 3: Your first stop will be at the registration / assessment pod.  Once 
you reach this point you will be asked to place your car in park, apply 
your brake and lower the car window/s. A member of the drive-through 
center team will ask for QID, health card and vaccination card for each of 
the car occupants and they will ask a few quick assessment questions.
All occupants should always remain inside the vehicle. After registration is 
complete, your vaccination and ID cards will be returned to you and you 
will be asked to drive forward to the next stop
Step 4: The second stop is at the vaccination pod – where you will once 
again be asked to put your car in to park and apply the brake. A member 
of the drive-through team will take each occupant’s vaccination card and 
they will administer the vaccine to vehicle occupants through the vehicle 
windows. 
Step 5: Once all occupants have been vaccinated, you will then be asked 
to drive into the observation parking area where you will be required to 
wait (in your car) for a short while to ensure you do not have a reaction to 
the vaccine. 
Paramedic teams will be on site in the unlikely event that anyone has a 
reaction requiring emergency medical support. 
Step 6: Once your wait time is up, the observation team will come to 
your vehicle and give you your completed vaccination cards. You will then 
be free to leave the drive-through center.

هل يتطّلب احلصول على اللقاح من مركز التطعيم بلقاح )كوفيد-19( داخل السيارات 
موعدًا مسبقاً؟ 

ال يتطلّب احلصول على اللقاح من مركز التطعيم بلقاح )كوفيد-19( داخل السيارات موعداً 
مسبقاً ، إال أنه نظراً لتخصيص هذا املركز لألشخاص املؤهلني للحصول على اجلرعة 

الثانية من اللقاح فإنه يجب على هؤالء األشخاص احلضور إلى املركز بعد مرور 21 يوماً على 
تلقيهم للجرعة األولى من اللقاح.

وال يسمح ألي شخص مبراجعة املركز إال في املوعد احملدد حلصوله على اجلرعة الثانية 
من اللقاح.

سيتّم تقدمي اخلدمات للمراجعني حسب أوقات حضورهم ، وفي أوقات الذروة قد يتعنّي على 
املراجعني االنتظار لبعض الوقت للحصول على اللقاح.

هل يتعنّي على املراجعني ارتداء الكمامات أثناء زيارتهم للمركز؟
نعم، يتعنّي على جميع املراجعني ارتداء الكمامات في جميع األوقات أثناء تواجد سياراتهم 

في خط اخلدمة في املركز، حتى في حال تواجد شخص واحد مبفرده داخل السيارة وذلك 
نظراً لضرورة تعامل املراجعني مع الكوادر الطبية في املركز.

هل ميكن ملجموعة من األشخاص مراجعة مركز التطعيم بلقاح )كوفيد-19( داخل السيارات 
في سيارة واحدة؟

 نعم، إذا كان هؤالء املراجعني من األقارب أو األصدقاء شريطة أن يكون ذلك في املوعد احملدد 
حلصولهم على اجلرعة الثانية من اللقاح. يرجى مالحظة أن احلد األقصى للمسموح لهم 

بالتواجد في سيارة واحدة عند دخولها إلى املركز هو 4 أشخاص فقط. 

ال يسمح باصطحاب احليوانات األليفة في السيارات الداخلة إلى املركز.

ما هي اخلطوات املتسلسلة لعملية التطعيم في مركز التطعيم بلقاح )كوفيد-19( داخل 
السيارات؟ 

اخلطوة )1(: عند وصول املراجع إلى املركز يتًم التحقق من وجود تطبيق احتراز على هاتفه 
احملمول ومن ثم يتّم إرشاده بالتوّجه إلى واحدة من مناطق االنتظار الرئيسية.

اخلطوة )2(: عند وصول املراجع إلى واحدة من مناطق االنتظارالرئيسية يتّم إرشاده بالتوّجه 
إلى واحدة من املسارات العشرة املخصصة للتطعيم.

اخلطوة )3(: بعد دخول املراجع إلى املسار املخصص للتطعيم ستكون احملّطة األولى للمراجع 
منّصة التسجيل / التقييم وفيها يتّم الطلب منه وضع ناقل السرعة في سيارته في وضعية 

الوقوف )Park( واستخدام مكابح السيارة وفتح الشبابيك، ومن ثم يطلب أحد موظفي 
املركز من املراجع إبراز بطاقة  الشخصيةالقطرية والبطاقة الصحية وبطاقة التطعيم لكل 
ركاب السيارة، باإلضافة إلى توجيه بعض األسئلة التقييمية السريعة. ويتعنّي على جميع 

الركاب البقاء داخل سيارتهم ، وبعد االنتهاء من عملية التسجيل ستتم إعادة  بطاقات الهوية 
القطرية وبطاقات التطعيم ألصحابها ومن ثم يطلب من املراجع التقّدم بسيارته إلى نقطة 

الوقوف التالية.
اخلطوة )4(: ستكون نقطة الوقوف الثانية في منّصة التطعيم حيث سيطلب من املراجع مرة 
ثانية وضع ناقل السرعة في سيارته في وضعية الوقوف )Park( واستخدام مكابح السيارة 

وسيقوم أحد موظفي املركز باستالم بطاقات التطعيم لركاب السيارة ومن ثم يتّم تطعيم 
الركاب عبر شبابيك السيارة التي يستقلونها.

اخلطوة )5(: بعد تلّقي جميع الركاب للقاح سيتم إرشاد املراجع للتوجه بسيارته إلى منطقة 
املالحظة الطبية حيث يتعنّي عليه االنتظار لفترة قصيرة )داخل السيارة( للتأكد من عدم 

وجود أي رّد فعل مرتبط باللقاح، ويتواجد فريق من املسعفني في املوقع لتقدمي الرعاية 
الصحية الالزمة في حال تعرّض أي شخص ألي رّد فعل مرتبط باللقاح.

اخلطوة )6(: بعد انتهاء مدة االنتظار يتقّدم أحد كوادر املالحظة الطبية من سيارة املراجع 
وتسليمه بطاقة التطعيم النهائي، وميكن للمراجع بعدها مغادرة املركز.  


