
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؟
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            و           تمت كذلك تجربة لقاحثم تمت الموافقة عليها من قبل مؤسسات            و           تمت كذلك تجربة لقاح..
فايزر\بيونتيك على األطفال من سن فايزر\بيونتيك على األطفال من سن 55 سنة أيضا سنة أيضا . .

وتمت كذلك الموافقة على منحهم هذا اللقاحوتمت كذلك الموافقة على منحهم هذا اللقاح..
يحصل األطفال من يحصل األطفال من 55 إلى  إلى 1212 سنة على جرعة مخصصة لألطفال سنة على جرعة مخصصة لألطفال..

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::

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 أثناءإن حدوث عارض جانبي شديد نادر. لكن إن حدثت لديك الكثير من الشكاوى أثناء
األسابيع ما بعد التطعيم، اتصل عندئذ هاتفيا بطبيب العائلة الخاص بكاألسابيع ما بعد التطعيم، اتصل عندئذ هاتفيا بطبيب العائلة الخاص بك..
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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..

حاملحامل
لدى النساء الحوامل  نسبة أكبر ألن يمرضن بشدة بسبب كورونالدى النساء الحوامل  نسبة أكبر ألن يمرضن بشدة بسبب كورونا..

لذلك فإن النصيحة هي: خذي اللقاح عندما تكونين حامال أو تحاولين أن تحمليلذلك فإن النصيحة هي: خذي اللقاح عندما تكونين حامال أو تحاولين أن تحملي..
    هذه النصيحة هي من أخصائيي األمراض النسائية والوالدة والقابالت وأطباء األطفالهذه النصيحة هي من أخصائيي األمراض النسائية والوالدة والقابالت وأطباء األطفال

الهولنديينالهولنديين..
آمنآمن

أجرى أطباء وعلماء بحثا حول اللقاح والحملأجرى أطباء وعلماء بحثا حول اللقاح والحمل..
اتضح من البحثاتضح من البحث::

• • أن اللقاح آمن للمراة الحاملأن اللقاح آمن للمراة الحامل    
• • أن اللقاح آمن إن كنت تحاولين الحملأن اللقاح آمن إن كنت تحاولين الحمل    
• • أن اللقاح آمن للطفل في بطنكأن اللقاح آمن للطفل في بطنك    
• • يجعل اللقاح نسبة مرضك بشكل شديد بسبب كورونا أقليجعل اللقاح نسبة مرضك بشكل شديد بسبب كورونا أقل    
• • أن اللقاح آمن إن كنت ترضعينأن اللقاح آمن إن كنت ترضعين    

    هل أنت مترددة حول اللقاح؟ تحدثي حول ذلك مع القابلة أو أخصائي األمراضهل أنت مترددة حول اللقاح؟ تحدثي حول ذلك مع القابلة أو أخصائي األمراض
النسائية والوالدة الخاصين بكالنسائية والوالدة الخاصين بك..

ما بعد التطعيمما بعد التطعيم
يتم منذ نوفمبر يتم منذ نوفمبر 20212021 منح حقنات إضافية منح حقنات إضافية..

تؤدي الحقنة المنشطة إلى أن تبقي محمية لوقت أطول. وهي تجعل نسبة المرض الشديد أقلتؤدي الحقنة المنشطة إلى أن تبقي محمية لوقت أطول. وهي تجعل نسبة المرض الشديد أقل..
يمكنك الحصول على الحقنة المنشطةيمكنك الحصول على الحقنة المنشطة::

• • منذ منذ 33 أشهر بعد لقاحك األخير أشهر بعد لقاحك األخير    
أوأو

• • منذ منذ 33 أشهر بعد الشفاء من كورونا أشهر بعد الشفاء من كورونا    

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    

األسئلةاألسئلة
  هل أنت مترددة حول اللقاح وتريدين الحديث حول ذلك؟هل أنت مترددة حول اللقاح وتريدين الحديث حول ذلك؟

  يمكنك عندئذ االتصال هاتفيا بالرقم يمكنك عندئذ االتصال هاتفيا بالرقم 08875557770887555777
www.twijfeltelefoon.nl www.twijfeltelefoon.nl يمكنك كذلك النظر على الموقعيمكنك كذلك النظر على الموقع                    

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