
19كوفید-بلقاحالخاصةالمعلومات

19لكوفید-مودیرناولقاح19لكوفید-تكانفایزر-بیولقاح

على جمیع أسئلتكیرجى قراءة ورقة المعلومات ھذه بعنایة والتأكد من اإلجابة
.19كوفید-لقاحتلقيقبلالصحیةالرعایةمقدمقبلمن

؟19-كوفیدھوما
دیسمبرفيمرةألول19كوفید-علىالتعرفتم).SARS-CoV-2(الجدیدكورونافیروسیسببھمعدمرضھو19كوفید-●

منأساسيبشكل19كوفید-لـالمسببالفیروسینتقل(وباء).بجائحةوتسببالعالمأنحاءجمیعفيالحینذلكمنذوانتشر2019
أنمالحظةالمھممنیتنفس.أویتحدثأویغنيأویعطسأوالمصابالشخصیسعلعندماآخرینأشخاصإلىمصابشخص

علیھم األعراض.األشخاص المصابین یمكن أن ینشروا العدوى حتى لو لم تظھر

بعضالتذوق.أوالشمحاسةوفقدانوالتعبوالقشعریرةوالحمىالتنفسوضیقالسعالعلى19كوفید-أعراضتشملأنیمكن●
خفیفةمنتتراوحأعراضمناآلخرالبعضیعانيبینما،اإلطالقعلىاألعراضعلیھمتظھرالبالفیروسالمصابیناألشخاص
إلى شدیدة.

19كوفید-مناللقاحاتتحميكیف
لفیروستعرضناإذابالمرضاإلصابةمنمنعنافيللمساعدةالمضادة)األجسام(مثلالحمایةتنتجأجسامنااللقاحاتتجعل●

كالیستخدم.19كوفید-ضدالكندیینلتحصینمودیرناولقاحتكانفایزر-بیولقاحعلىالكندیةالصحةوزارةوافقت.19كوفید-
messengerتسمىجدیدةطریقةاللقاحین RNA (mRNA(الفیروس.منالحمایةعلىأجسامناتساعدوالتي

األشخاصمجموعةكانت.19كوفید-بمرضاإلصابةمنالناسمنعفيللغایةجیدبشكلیعملأنھتكانفایزر-بیولقاحأظھر●
تتلقلمالتيبالمجموعةمقارنةالتطعیمتلتالتياألسابیعفي٪)95بنسبة(أقل19كوفید-بفیروسلإلصابةعرضةأقلالمحصنة

اللقاح.

أقلالمحصنةاألشخاصمجموعةكانت.19كوفید-بمرضاإلصابةمنالناسمنعفيللغایةجیدبشكلیعملأنھمودیرنالقاحأظھر●
اللقاح.تتلقلمالتيبالمجموعةمقارنة٪)94بنسبة(أقلالتطعیمأعقبتالتياألسابیعفي19كوفید-بفیروسلإلصابةعرضة

؟مودیرنالقاحلقاحوتكانفایزر-بیومن19كوفید-لقاحیتلقىأنیجبالذيمن
طبیة.موانعأيدونفوقفمااًما181أعمارھمتبلغالذیناألشخاص●
المستوفیة معلوماتالموافقة المستوفیة من قبلھم. یجب أن تتضمن الموافقةیجب تقدیم اللقاح للمجموعات التالیة طالما تم إعطاء●

األشخاص.ھؤالءفيmRNAلقاحاتاستخدامحولالبیاناتنقصحول
oالعالج)األشخاص الذین یعانون من ضعف المناعة (بسبب المرض أو
oأولئك الذین یعانون من اضطراب المناعة الذاتیة
oالنساء الحوامل أو المرضعات
oسنة15إلى12سنمناألطفال*

خطرفيھموالذینعاًما15و12بینأعمارھمتتراوحالذینلألفراد19كوفید-لـكاملةلقاحاتسلسلةتقدیمیتمقد*
19كوفید-لـالوخیمةالنتائجمنجًداكبیر

فوق.وماسنة16لعمرPfizer-BioNTechلقاحإلىیشار1
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الوقت؟ھذافي19كوفید-لقاحیتلقىأنعلیةیجبالالذيمن

حتىتطعیمكیتمأالیجب،19كوفید-لـاألوللقاحكتجاهحساسیةأوخطیرفعلردلدیككانإذاCOVID-19لقاحتتلقىأالیجب
یقرر مقدم الرعایة الصحیة أنھ آمن.

o.وجود حساسیة فوریة مثبتة تجاه اللقاح أو أحد مكوناتھ

المنتجات األخرى التي قد توجد فیھا
مسببات الحساسیة *

مسببات الحساسیة المحتملة المتضمنة
في اللقاح أو عبوتھ *

منتج اللقاح
(الشركة المصنعة)

منتجات تحضیر األمعاء لتنظیر القولون ،
والملینات ، وشراب السعال ،

ومستحضرات التجمیل ، وحلول العنایة
بالعدسات الالصقة ، ومنتجات العنایة
بالبشرة ، وكمادة مضافة في بعض

األطعمة والمشروبات

19-كوفیدبیوانتكفایزر-)PEG(جالیكولإیثیلینالبولي•
(فایزر- بیوانتك)

19كوفید-مودیرنا
(مودیرنا)

عوامل التباین ، بعض األدویة التي تؤخذ
عن طریق الفم أو بالحقن.

19كوفید-مودیرنا• ترومیثامین (ترومیتامول ، تریس)
(فقط مودیرنا)

لآلخرین.العدوىتنشرالحتى19كوفید-عنناجمةتكونقدأعراضأيلدیككانإذا●
بك.الخاص19كوفید-لقاحلتلقي19كوفید-لقاحغیرآخرلقاًحاتلقیكعندأسبوعیناالنتظاراألفضلمن●
آخر.لقاحتلقيقبلCOVID-19لقاحجرعةكلبعدیوًما28االنتظارعلیكیجب●

یرجى إخبار مقدم الرعایة الصحیة إذا:●
oطبیة سابقة.أغمي علیك أو شعرت باإلغماء بعد تلقي لقاحات أو إجراءات
oتؤثر على تخثر الدم.إذا كنت تعاني من خلل في النزیف أو تتناول أدویة قد

؟19كوفید-لقاحإعطاءیتمكیف
أشھر.4بینھماتفصلجرعتینوسیتطلبالذراعأعلىفيإبرةشكلعلىاللقاحُیعطى•

؟19كوفید-أثناءبأمانالتطعیماتلتوفیربھاالمعمولالتدابیرھيما

یلي:مااإلضافیةالسالمةتدابیرأمثلةتتضمنالتطعیمات.تقدیمعند19كوفید-انتشارمنععلىالصحیةالرعایةمقدمویحرص
عدم19كوفید-أعراضمنیعانونالذیناألشخاصعلىیجبالعیادة.إلىوصولكعند19كوفید-لـأعراضأيعنسؤالكسیتم•

الذھاب إلى العیادة.

اآلخرینمناألقلعلىأقدام)6(مترینبعدعلىوالبقاء،یدیكتنظیفوكذلك،العیادةفيتواجدكأثناءقناعارتداءمنكسُیطلب•
(باستثناء أولئك الذین تعیش معھم).

لمدةالعیادةفيمالحظتكفستتم،)IV(الوریدأوالحقنطریقعنإعطاؤهیتملقاحأودواءأيتجاهتحسسيفعلردلدیككانإذا•
mRNAلقاحتلقیكبعددقیقة30 COVID-19.
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19كوفید-لقاحتلقيبعدالالزمةواإلرشاداتالمعلومات
19لكوفید-مودیرناولقاح19لكوفید-تكانفایزر-بیولقاح

ماذا علي أن أفعل مباشرة بعد تلقي التطعیم؟
اللقاححساسیةبشأنقلقھناككانإذادقیقة30تبلغأطولانتظاربفتراتیوصىقداللقاح.تلقيبعداألقلعلىدقیقة15لمدةانتظر•

في العیادة إذا شعرتأبلغ مقدم الرعایة الصحیةأو الحساسیة بعد التطعیم.المحتملة. رغم أنھ من غیر المألوف ، یمكن أن یحدث اإلغماء
بتوعك أثناء االنتظار.

من أي شخص لیس جزًءا من أسرتك.على بعد مترین على األقلوابقإذا كان ذلك ممكًناتأكد من إرتدائك للكمامة•

قبل مغادرة العیادة.استخدم مطھر الیدین المحتوي على الكحول لتنظیف یدیك•

بتوعك.تشعركنتإذاأوالتطعیمبعداألقلعلىدقیقة30إلى15لمدةأخرىنقلوسیلةأومركبةتشغلال•

علىمترینبعدعلىوالبقاءقناعارتداءتشملوالتي،19كوفید-انتشارلمنعالمحلیینالعامةالصحةمسؤوليتوصیاتاتباعفياستمر•
خارج أسرتك.األقل من اآلخرین والحد من / تجنب االتصال باآلخرین

آمن.مكانفي19كوفید-لقاححولبمعلوماتالتطعیمبسجلاحتفظ•

ماذا علي أن أتوقع في األیام القلیلة المقبلة؟

الجانبیة لیست خطیرة على صحتك ،التالیین لتلقي اللقاح. على الرغم من أن ھذه اآلثار• یمكن أن تظھر اآلثار الجانبیة في الیوم أو الیومین
سوف تذھب ھذه األعراض من تلقاء نفسھا.إال أنھا قد تجعلك تشعر بالتوعك لمدة یوم أو یومین ؛

oقد تساعد قطعةاإلبرة ؛ قد یحدث أیًضا تورم في مكان إعطاء اإلبرة.التأثیر الجانبي األكثر شیوًعا ھو األلم في مكان إعطاء
اللقاح.قماش مبللة باردة أو كیس ثلج ملفوف یوضع حیث تم إعطاء

oوآالم المفاصل ، والقشعریرة أو الحمى. قد یحدث أیًضاقد تشمل األعراض األخرى التعب ، والصداع ، وآالم العضالت ،
لعدة أیام.تضخم العقد اللیمفاویة (الغدد المتورمة) التي تستمر

oالحمى. تحقق مع مقدماألسیتامینوفین أو اإلیبوبروفین) في تخفیف األلم أوإذا لزم األمر ، قد تساعد أدویة األلم أو الحمى (مثل
األدویة.الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى نصیحة حول

أن تكون رد فعلإذا ظھرت علیك أي أعراض أو أعراض خطیرة یمكنومع ذلك ،• نادًرا ما تحدث آثار جانبیة خطیرة بعد تلقي التطعیم.
یلي:ماالتحسسيالفعلردأعراضتشملالفور.على1-1-9برقمفاتصل،تحسسي
oما تكون شدیدة الحكة)طفح جلدي من كدمات حمراء دائریة (نتوءات على الجلد غالًبا
oتورم في الوجھ أو اللسان أو الحلق
oصعوبة التنفس

خطیرة بعد التطعیم.یجب إبالغ إدارة الصحة العامة المحلیة عن أي آثار جانبیة

على المشورة.بعد تلقي اللقاح ، فاتصل بمقدم الرعایة الصحیة للحصول• إذا كانت لدیك أي مخاوف بشأن األعراض التي ظھرت علیك

عانیت منھا.الشخص الذي یعطیك الجرعة الثانیة عن أي آثار جانبیة• إذا كنت ال تزال بحاجة إلى تلقي جرعتك الثانیة ، أخبر
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متى یجب أن أعود للجرعة الثانیة من اللقاح؟

(مودیرنا).للقاحمأشھر4یوال28أوتك)ان(فایزر-بیوللقاحأشھر4اليیوم21بعداللقاحمنالثانیةللجرعةالعودةالرجاء•
للتأكد من حصولك علىجیًدا. حدد موعًدا أو اتبع تعلیمات مقدم الرعایة الصحیةمن المھم جًدا تلقي الجرعة الثانیة حتى یعمل اللقاح

.19كوفید-لقاحمنالمناسبالوقتفيالثانیةالجرعة

جانبیة عانیت منھا بعد الجرعة األولى.• أخبر الشخص الذي یعطیك الجرعة الثانیة عن أي آثار

أشیاء یجب تذكرھا
مترینبعدعلىوالبقاء،قناعارتداءتشملقدوالتي،19كوفید-انتشارلمنعالمحلیینالعامةالصحةمسؤوليتوصیاتاتباعفياستمر•

خارج أسرتك.على األقل من اآلخرین وتقلیل / تجنب االتصال باآلخرین

األقلعلىیوًما28ومرور19كوفید-لقاحمنجرعتینتتلقىحتىالثانیة)الجرعة19كوفید-لقاح(باستثناءأخرىلقاحاتأيتتلقىال•
بعد الجرعة الثانیة.

ولقاحاتاللقاحھذالتتبع"CANImmunize"تطبیقتنزیلأیًضایمكنكآمن.مكانفيآخرتحصینسجلأيأوالورقةبھذهاحتفظ•
أخرى.

19كوفید-لقاحالتحصین:سجل

إختر اللقاح:

COVID-19(لقاحتكانفایزر-بیومن19كوفید-لقاح mRNA) مل)0.3)

COVID-19(لقاحمودیرنامن19كوفید-لقاح mRNA) مل)0.5)

التاریخ الثانیةالجرعة التاریخ األولىالجرعة
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