
التطعيم ضد كورونا
ما هو التطعيم )اللقاح( ضد كوروناما هو التطعيم )اللقاح( ضد كورونا

يحميك لقاح كورونا من فيروس كورونايحميك لقاح كورونا من فيروس كورونا..
ُتمنح اللقاح عن طريق حقنة في أعلى الذراعُتمنح اللقاح عن طريق حقنة في أعلى الذراع..
ال تمرض أو تمرض بشكل أقل بعد التطعيمال تمرض أو تمرض بشكل أقل بعد التطعيم..

ما الذي يحدث في جسدك؟ما الذي يحدث في جسدك؟
إذا تلقيت التطعيم، يتم إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروسإذا تلقيت التطعيم، يتم إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس..

وبذلك يتعرف جسمك على الفيروس بعد التطعيموبذلك يتعرف جسمك على الفيروس بعد التطعيم..
يمكن لجسمك بعد ذلك قتل الفيروس بسرعة. ال تمرض أو ال تشعر إال بأعراض قليلةيمكن لجسمك بعد ذلك قتل الفيروس بسرعة. ال تمرض أو ال تشعر إال بأعراض قليلة..

لم ُيعرف بعُد إلى أي مدى تستمر الحماية من اإلصابة بكورونا بعد التطعيملم ُيعرف بعُد إلى أي مدى تستمر الحماية من اإلصابة بكورونا بعد التطعيم..

هل اللقاح آمن؟هل اللقاح آمن؟
تم صنع اللقاحات بشكل أسرع من المعتادتم صنع اللقاحات بشكل أسرع من المعتاد..

ذلك ألن العديد من األشخاص حول العالم عملوا مًعا على إنتاج هذا اللقاحذلك ألن العديد من األشخاص حول العالم عملوا مًعا على إنتاج هذا اللقاح..
لم يتم إغفال أي شيء وال يمكن فعل ذلك أيضا، ألن قواعد صنع اللقاح صارمة للغايةلم يتم إغفال أي شيء وال يمكن فعل ذلك أيضا، ألن قواعد صنع اللقاح صارمة للغاية..

..عندما أصبحت اللقاحات جاهزة، تمت تجربتها على الكثير من األشخاصعندما أصبحت اللقاحات جاهزة، تمت تجربتها على الكثير من األشخاص
    ثم تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسات          وثم تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسات          و            .            .

..يتم استخدام اللقاحات اآلن وال تزال هناك مراقبة لألمانيتم استخدام اللقاحات اآلن وال تزال هناك مراقبة لألمان

األعراض الجانبيةاألعراض الجانبية
  .  .كما هو الحال بالنسبة للقاحات األخرى، يمكنك الشعور بشكاوى صحية بعد التطعيمكما هو الحال بالنسبة للقاحات األخرى، يمكنك الشعور بشكاوى صحية بعد التطعيم

يسمى ذلك باألعراض الجانبيةيسمى ذلك باألعراض الجانبية..

يمكنك أن تعاني مثال منيمكنك أن تعاني مثال من::
• • ألم في مكان الحقنألم في مكان الحقن    
• • صداع الرأسصداع الرأس    
• • الشعور بالتعبالشعور بالتعب    
• • ألم العضالتألم العضالت    
• • حمىحمى    

عادة ما تستمر هذه األعراض من يوم واحد إلى ثالثة أيامعادة ما تستمر هذه األعراض من يوم واحد إلى ثالثة أيام..

وهي أعراض جانبية خفيفة. وهي تحدث غالبا وتختفي من تلقاء نفسها بعد عدة أياموهي أعراض جانبية خفيفة. وهي تحدث غالبا وتختفي من تلقاء نفسها بعد عدة أيام..

إن حدوث عارض جانبي شديد نادر. لكن إن حدثت لديك الكثير من الشكاوى بعدإن حدوث عارض جانبي شديد نادر. لكن إن حدثت لديك الكثير من الشكاوى بعد
التطعيم، اتصل عندئذ هاتفيا بطبيب العائلة الخاص بكالتطعيم، اتصل عندئذ هاتفيا بطبيب العائلة الخاص بك..
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لمن التطعيم؟لمن التطعيم؟
في هولندا، يتلقى األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن في هولندا، يتلقى األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 1818 عاًما دعوة للتطعيم عاًما دعوة للتطعيم..

ال يمكن تطعيم الجميع في آن واحدال يمكن تطعيم الجميع في آن واحد..
عندما يحين دورك، ستتلقى رسالة في المنزل مرفقة بدعوة للتطعيمعندما يحين دورك، ستتلقى رسالة في المنزل مرفقة بدعوة للتطعيم..

يهناك طرق لقاحات مختلفةيهناك طرق لقاحات مختلفة..
ال يمكنك اختيار اللقاح الذي ُيمنح لكال يمكنك اختيار اللقاح الذي ُيمنح لك..

ما هي الحالة التي ال تخضع فيها للتطعيم؟ما هي الحالة التي ال تخضع فيها للتطعيم؟
اتصل بطبيب العائلة الخاص بك إذااتصل بطبيب العائلة الخاص بك إذا::

• • سبق أن أصبت برد فعل تحسسي بعد التطعيمسبق أن أصبت برد فعل تحسسي بعد التطعيم    
• • كان لديك رد فعل تحسسي شديد بعد الحقن األولكان لديك رد فعل تحسسي شديد بعد الحقن األول    

من األفضل تأجيل التطعيم وتحديد موعد جديد إذا كنتمن األفضل تأجيل التطعيم وتحديد موعد جديد إذا كنت::
• • كنت مريضا جدا في يوم التطعيمكنت مريضا جدا في يوم التطعيم    
• • أصبت بحمى بدرجة أصبت بحمى بدرجة 3838 أو أعلى أو أعلى    
• • أصبت بكوروناأصبت بكورونا    
• • لديك شكاوى تحدث غالبا عند اإلصابة بكورونالديك شكاوى تحدث غالبا عند اإلصابة بكورونا    
• • إذا أجريت فحص كورونا ولم تكن تعلم النتيجة بعدإذا أجريت فحص كورونا ولم تكن تعلم النتيجة بعد    
• • إذا كان لديك اتصال بشخص مصاب بكوروناإذا كان لديك اتصال بشخص مصاب بكورونا    

حاملحامل
أجرت مجموعة من األطباء والعلماء بحثا حول اللقاح والحملأجرت مجموعة من األطباء والعلماء بحثا حول اللقاح والحمل..

إن نصيحتهم هي أنه يمكن تطعيم جميع النساء الحوامل باللقاح المضاد لكوروناإن نصيحتهم هي أنه يمكن تطعيم جميع النساء الحوامل باللقاح المضاد لكورونا..
تشاوري مع طبيب العائلة أو القابلة الخاصين بكتشاوري مع طبيب العائلة أو القابلة الخاصين بك..

بعد التطعيمبعد التطعيم
    بعد التطعيم، استمر في اتباع النصائح العامة مثل غسل اليدين والحفاظ على مسافةبعد التطعيم، استمر في اتباع النصائح العامة مثل غسل اليدين والحفاظ على مسافة

التباعدالتباعد..
إذا شعرت رغم ذلك بأعراض كورونا، فقُم بإجراء االختبارإذا شعرت رغم ذلك بأعراض كورونا، فقُم بإجراء االختبار..

من غير المعروف ما إذا كان بإمكانك نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين بعد التطعيممن غير المعروف ما إذا كان بإمكانك نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين بعد التطعيم..
وهناك احتمال بأن ُتصاب بالفيروس مرة أخرىوهناك احتمال بأن ُتصاب بالفيروس مرة أخرى..

هل لديك أسئلة أخرى حول فيروس كورونا:
: 1351-0800اتصل بالرقم 
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