COVID-19 Vaccine
حملة جزيرة األمير إدورد للتوعية بلقاح كوفيد19-
إحصل على الحقائق

برنامج التحصين ضد كوفيد 19-التابع لجزيرة األمير إدوارد قيد التنفيذ حاليا.

على مدار األشهر المقبلة  ،ستتاح الفرصة لكل من يقيم في جزيرة األمير إدوارد ويريد التطعيم ضد كوفيد 19-بتلقي اللقاح.

ما هو كوفيد 19-

كوفيد 19-هو مرض معد يسببه فيروس كورونا الجديد وينتشربشكل أساسي من شخص مصاب إلى أشخاص آخرين عندما يسعل الشخص
المصاب أو يعطس أو يغني أو يتحدث أو يتنفس .من المهم مالحظة أن األشخاص المصابين يمكن أن ينشروا العدوى حتى لو لم تظهر
عليهم األعراض.

كيف يعمل اللقاح:

تساعد لقاحات كوفيد 19-في حماية الناس من فيروس كوفيد 19-وذلك من خالل تمكن أجسامنا من إنتاج الحماية الالزمة ،مثل األجسام
المضادة  ،وبذلك تكون أجسامنا جاهزة لمحاربة الفيروس.

معلومات سريعة عن لقاح كوفيد:19-

تمت الموافقة على جميع لقاحات كوفيد 19-من قبل وزارة الصحة الكندية بعد مراجعة علمية شاملة.
جميع لقاحات كوفيد 19-المعتمدة آمنة وفعالة في منع الناس من اإلصابة بالمرض أو في أسوأ الحاالت ،الموت.
لقاحات كوفيد 19-ال تغير الحمض النووي الخاص بك.
ال يمكنك اإلصابة بفيروس كوفيد 19-من اللقاحات.
لقاحات كوفيد 19-ال تسبب العقم.
مجانا.
ً
تُقدم لقاحات كوفيد19-

•
•
•
•
•
•

بعد تلقيك لقاح كوفيد19-

اآلثار الجانبية الشائعة للقاح خفيفة وتشبه إلى حد ما األعراض بعد تلقي أي لقاحات أخرى (على سبيل المثال لقاح اإلنفلونزا):
o
o
o
o

ألم ,إحمرار أو انتفاخ في مكان إعطاء اإلبرة
صداع
آالم المفاصل
حمى

o
o
o
o

تعب
آالم العضالت
قشعريرة
غثيان

هذه األنواع من اآلثار الجانبية ليست خطيرة على صحتك .ومن المتوقع أيضا أن تكون مؤشرا على أن اللقاح يعمل على توفير الحماية.
ستختفي هذه األعراض من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة.

عندما يحين دورك

يجري حاليا تنفيذ برنامج اللقاح على مراحل .لمعرفة متى يمكنك تحديد موعد للحصول على اللقاح ,قم بزيارة الموقع اإلكتروني:
www.princeedwardisland.ca/VaccineRollout

لمزيد من المعلومات حول لقاحات كوفيد:19-

مزيد من المعلومات حول لقاحات كوفيد 19-التي يتم إعطاؤها في جزيرة األمير إدوارد متاحة عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني:
www.princeedwardisland.ca/COVIDVaccine.
More Information About COVID-19 Vaccines:
More information about the COVID-19 vaccines being administered on Prince Edward Island is available online at:

PrinceEdwardIsland.ca/COVIDVaccine

