
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 هذه اللقاحات جاهزة، تم اختبارهاعندما أصبحت هذه اللقاحات جاهزة، تم اختبارها..

    تمت الموافقة على اللقاحات من قبل المؤسسة األوروبيةتمت الموافقة على اللقاحات من قبل المؤسسة األوروبية
.EMA (.EMA (الوكالة األوروبية لألدويةالوكالة األوروبية لألدوية))

. CBG . CBG إن المؤسسة الهولندية )لجنة تقييم العقاقير) جزء منهاإن المؤسسة الهولندية )لجنة تقييم العقاقير) جزء منها
    تمت في هذا الوقت كذلك تجربة لقاح فايزر\بيونتيك على األطفال من سن تمت في هذا الوقت كذلك تجربة لقاح فايزر\بيونتيك على األطفال من سن 1212 سنة سنة

أيضا. وتمت كذلك الموافقة على منحهم هذا اللقاحأيضا. وتمت كذلك الموافقة على منحهم هذا اللقاح..
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    

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..



لمن التطعيم؟لمن التطعيم؟
يمكن للجميع من سن يمكن للجميع من سن 1212 سنة في هولندا عمل موعد سنة في هولندا عمل موعد..

يمكن ذلك عبر اإلنترنت أو الهاتفيمكن ذلك عبر اإلنترنت أو الهاتف..
يمكنك عمل موعد عبر اإلنترنت علىيمكنك عمل موعد عبر اإلنترنت على : :

www.coronavaccinatie-afspraak.nlwww.coronavaccinatie-afspraak.nl
يمكنك عمل موعد عبر الهاتف عبر الرقم: يمكنك عمل موعد عبر الهاتف عبر الرقم: 0800707008007070

هناك لقاحات مختلفةهناك لقاحات مختلفة..
ال يمكنك اختيار اللقاح الذي ُيمنح لكال يمكنك اختيار اللقاح الذي ُيمنح لك..

جميع اللقاحات المستخدمة مفحوصة وحاصلة على الموافقةجميع اللقاحات المستخدمة مفحوصة وحاصلة على الموافقة..

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::
• • مصابا بمرض شديد أو بحمى شديدةمصابا بمرض شديد أو بحمى شديدة    
• • مصابا بكورونامصابا بكورونا    
• • تعاني من شكاوى غالبا ما تحدث للمصابين بكوروناتعاني من شكاوى غالبا ما تحدث للمصابين بكورونا    
• • إذا كنت قد أجريت اختبار كورونا وال تعرف النتيجة بعدإذا كنت قد أجريت اختبار كورونا وال تعرف النتيجة بعد    
• • إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بكوروناإذا كنت على 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..

ما بعد التطعيمما بعد التطعيم
إن أصبت بعد التطعيم بشكاوى كورونا، أجر عندئذ فحصاإن أصبت بعد التطعيم بشكاوى كورونا، أجر عندئذ فحصا..

  .  .إن النسبة ما بعد التطعيم في نقل الفيروس إلى األشخاص اآلخرين أقلإن النسبة ما بعد التطعيم في نقل الفيروس إلى األشخاص اآلخرين أقل
ولكن يمكن أيضا بعد التطعيم أن تنقل الفيروسولكن يمكن أيضا بعد التطعيم أن تنقل الفيروس..

  استمر بعد التطعيم بااللتزام بالنصائح العامة مثل غسل اليدين وفتح النوافذاستمر بعد التطعيم بااللتزام بالنصائح العامة مثل غسل اليدين وفتح النوافذ..

حقنة إضافيةحقنة إضافية
اعتباًرا من ديسمبر اعتباًرا من ديسمبر 20212021، يمكنك الحصول على حقنة إضافية إذا كنت، يمكنك الحصول على حقنة إضافية إذا كنت::

• • تبلغ من العمر تبلغ من العمر 8080 عاًما أو أكثر عاًما أو أكثر    
 •  • تعيش في دار الرعاية أو في مؤسسةتعيش في دار الرعاية أو في مؤسسة    
• • تعمل مع المرضىتعمل مع المرضى    

  تعمل الحقنة اإلضافية على التقليل من احتمال إصابتك بالمرض الشديدتعمل الحقنة اإلضافية على التقليل من احتمال إصابتك بالمرض الشديد
 )boosterprik(ْ )boosterprik(تسمى الحقنة اإلضافية أيًضا بالحقنة المعززةتسمى الحقنة اإلضافية أيًضا بالحقنة المعززْة

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