معلومات حول التطعيم ضد كوفيد19-
ملاذا يجب أن أتلقى التطعيم؟

هل اللقاحات آمنة؟
لقد م ّرت اللقاحات ضد كوفيد 19-بعملية بحث دقيقة جدا ً
ومتت مراجعتها واعتامدها من قبل هيئات رسمية مختلفة.
ميكن أن تسبب اللقاحات بعض اآلثار الجانبية الطفيفة,
مثــل اإلزعــاج يف الذراع )يف مكان الحقن( أو التعب أو
الشعور بالضيق العام أو الصداع أو الحمى .وتظهر عادة
يف اليوم التايل من التطعبم ،ويتم تخفيفها بتناول
الباراســيتامول وتختفي يف غضون يوم أو يومني .وعندما
تكون هناك أعراض شديدة ،يتم التحقيق فيها.
إذا كان اللقاح خطريا ً ،فســيتم سحبه.

من أجلك

يقلــل اللقاح من احتامل اإلصابة باملرض.. ،ويف حالة
اإلصابة ،تكون األعراض طفيفة جدا ً.

من أجل الناس الذين تحبهم

من خالل التطعيم ،فإنك تســاعد يف حامية الفئات األكرث
رضرا ً ،مثل كبار السن.

من أجل كل العامل

للتقدم نحو مناعة القطيع وليك يكون عدد أقل من الناس يف
املستشفيات والقدرة عىل استعادة األنشطة االعتيادية
تدريجياً.

إن اللقاحات ضد كوفيد 19-فعالة للغاية
متى يحني دوري يف التطعيم؟

لن يتم تطعيم:
 األشخاص الذين عانوا من ردود فعل حساسيةشديدة تجاه اللقاحات.
 يف الوقت الحايل ،من هم دون سن  12عاماً. األشخاص املصابون بـ كوفيد 19-أو يفالحجر ،حتى يجتازوا املرض.

مبجرد ما يتم تلقيح األشخاص األكرث رضرا ً والعاملني يف
مجال الصحة والصحة االجتامعية ،فقد حان الوقت لـ :

 .1كبار السن حسب الفئات العمرية :أوالً األشخاص الذين
ترتاوح أعامرهم  80عاماً ثم  70عاماً ثم  60عاماً...
 .2األشخاص الذين تقل أعامرهم عن  60عاماً ويعانون
من أمراض خطرية .
 .3باقي السكان.

عندما يحني دورك للتطعيم ،ســتتصل بك الخدمات الصحية.
يجب عىل األشخاص امللقحني االستمرار يف الوقاية
حافظ عىل مسافة األمان

اللقاحات ال تنقل عدوى كوفيد19-

التطعيم ليس إلزامياً

إذا كان لديك استفسارات

احصل عىل املعلومات

اغسل يديك كثريا ً

استخدم الكاممة

تهوية األماكن املغلقة

اللقاح مجاين

من املهم جدا ً أن تختار مصادر موثوقة للمعلومات.
احم نفسك من األخبار الكاذبة وال تشاركها.
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