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19-المعلومات الخاصة بلقاح كوفيد  

19-لكوفيد موديرناولقاح  19-لكوفيد  بيو ان تك-لقاح فايزر  
 يرجى قراءة ورقة المعلومات هذه بعناية والتأكد من اإلجابة على جميع أسئلتك 

 . 19- ح كوفيدمن قبل مقدم الرعاية الصحية قبل تلقي لقا
 

 ؟ 19-ما هو كوفيد 
  2019ألول مرة في ديسمبر    19-(. تم التعرف على كوفيدSARS-CoV-2جديد )الهو مرض معد يسببه فيروس كورونا    19-كوفيد •

بشكل أساسي من شخص    19-وانتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم وتسبب بجائحة )وباء(. ينتقل الفيروس المسبب لـ كوفيد
الشخص المصاب أو يعطس أو يغني أو يتحدث أو يتنفس. من المهم مالحظة أن األشخاص  مصاب إلى أشخاص آخرين عندما يسعل  

 المصابين يمكن أن ينشروا العدوى حتى لو لم تظهر عليهم األعراض. 
 
أعراض  يم • تشمل  أن  بعض  على    19-كوفيدكن  التذوق.  أو  الشم  والتعب وفقدان حاسة  والقشعريرة  والحمى  التنفس  السعال وضيق 

عراض على اإلطالق ، بينما يعاني البعض اآلخر من أعراض تتراوح من خفيفة إلى  األصابين بالفيروس ال تظهر عليهم  األشخاص الم 
 . شديدة

 

 19-كيف تحمي اللقاحات من كوفيد 
.  19-يدكوفجعل اللقاحات أجسامنا تنتج الحماية )مثل األجسام المضادة( للمساعدة في منعنا من اإلصابة بالمرض إذا تعرضنا لفيروس  ت  •

. يستخدم كال اللقاحين طريقة  19-كوفيد موديرنا لتحصين الكنديين ضد ولقاح   بيو ان تك-وافقت وزارة الصحة الكندية على لقاح فايزر 
 والتي تساعد أجسامنا على الحماية من الفيروس.  messenger RNA (mRNA)جديدة تسمى  

 
لقاح فايزر • الناس من اإلصابة بمرض  -أظهر  للغاية في منع  يعمل بشكل جيد  أنه  . كانت مجموعة األشخاص  19-كوفيدبيو ان تك 

٪( في األسابيع التي تلت التطعيم مقارنة بالمجموعة التي لم تتلق  95)أقل بنسبة    19-كوفيدالمحصنة أقل عرضة لإلصابة بفيروس  
 اللقاح. 

 
. كانت مجموعة األشخاص المحصنة أقل  19-كوفيديعمل بشكل جيد للغاية في منع الناس من اإلصابة بمرض    أظهر لقاح موديرنا أنه  •

 ٪( مقارنة بالمجموعة التي لم تتلق اللقاح. 94في األسابيع التي أعقبت التطعيم )أقل بنسبة  19-كوفيد عرضة لإلصابة بفيروس 
 
 

 ؟   موديرنا لقاحو لقاح  بيو ان تك - فايزرمن  19-كوفيد  ن الذي يجب أن يتلقى لقاح م
 طبية.  موانعأي اًما فما فوق دون  1  81الذين تبلغ أعمارهم  األشخاص  •
معلومات   توفية . يجب أن تتضمن الموافقة المستوفية من قبلهمعطاء الموافقة المستم إيجب تقديم اللقاح للمجموعات التالية طالما  •

 ألشخاص. في هؤالء ا  mRNAحول نقص البيانات حول استخدام لقاحات  
o  )األشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة )بسبب المرض أو العالج 
o أولئك الذين يعانون من اضطراب المناعة الذاتية 
o  النساء الحوامل أو المرضعات 
o  سنة *   15إلى  12األطفال من سن 

عاًما والذين هم في خطر   15و  12لألفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  19-كوفيدكاملة لـ  قد يتم تقديم سلسلة لقاحات * 
   19-كوفيدكبير جًدا من النتائج الوخيمة لـ 

 
 
 
 
 

 
 .سنة وما فوق 21لعمر  BioNTech -Pfizerيشار إلى لقاح 1
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 في هذا الوقت؟ 19-كوفيد أن يتلقى لقاح علية من الذي ال يجب  

 
، يجب أال يتم تطعيمك حتى  19-كوفيد رد فعل خطير أو حساسية تجاه لقاحك األول لـ   إذا كان لديك COVID-19يجب أال تتلقى لقاح  

 صحية أنه آمن. الرعاية اليقرر مقدم 
 
o   .وجود حساسية فورية مثبتة تجاه اللقاح أو أحد مكوناته 

 
المنتجات األخرى التي قد توجد فيها  

 مسببات الحساسية * 
المتضمنة  مسببات الحساسية المحتملة 

 في اللقاح أو عبوته * 
 لقاح ال منتج 

 )الشركة المصنعة( 
منتجات تحضير األمعاء لتنظير القولون ،  

والملينات ، وشراب السعال ،  
ومستحضرات التجميل ، وحلول العناية 
بالعدسات الالصقة ، ومنتجات العناية  
بالبشرة ، وكمادة مضافة في بعض  

 األطعمة والمشروبات 

 19-بيوانتك كوفيد   -فايزر  ( PEGالبولي إيثيلين جاليكول )• 
 بيوانتك( - )فايزر

 
 19-كوفيد  موديرنا 

 ( موديرنا)

عوامل التباين ، بعض األدوية التي تؤخذ  
 عن طريق الفم أو بالحقن. 

 19-كوفيد  موديرنا  • تروميثامين )تروميتامول ، تريس(
 ( موديرنا)فقط 

 
 

 حتى ال تنشر العدوى لآلخرين.  19-كوفيدناجمة عن  تكونأي أعراض قد إذا كان لديك  •
 الخاص بك.  19-كوفيدلتلقي لقاح  19-كوفيدلقاح  غير لقاًحا آخر  كتلقي عند  من األفضل االنتظار أسبوعين  •
 قبل تلقي لقاح آخر.   COVID-19يوًما بعد كل جرعة لقاح  28يجب عليك االنتظار  •

 
 الصحية إذا: يرجى إخبار مقدم الرعاية  •

o   .أغمي عليك أو شعرت باإلغماء بعد تلقي لقاحات أو إجراءات طبية سابقة 
o   نزيف أو تتناول أدوية قد تؤثر على تخثر الدم.  خلل في الإذا كنت تعاني من 

 
 ؟19- كوفيد كيف يتم إعطاء لقاح 

 أشهر.  4• يُعطى اللقاح على شكل إبرة في أعلى الذراع وسيتطلب جرعتين تفصل بينهما 
 
 

 ؟ 19-كوفيد ما هي التدابير المعمول بها لتوفير التطعيمات بأمان أثناء 
 

 اإلضافية ما يلي: عند تقديم التطعيمات. تتضمن أمثلة تدابير السالمة 19-كوفيد يحرص مقدمو الرعاية الصحية على منع انتشار 
عدم  19-كوفيدعند وصولك إلى العيادة. يجب على األشخاص الذين يعانون من أعراض  19-كوفيدأي أعراض لـ سيتم سؤالك عن  •

 الذهاب إلى العيادة. 
 

األقل من اآلخرين  أقدام( على   6• سيُطلب منك ارتداء قناع أثناء تواجدك في العيادة ، وكذلك تنظيف يديك ، والبقاء على بعد مترين )
 )باستثناء أولئك الذين تعيش معهم(. 

 
( ، فستتم مالحظتك في العيادة لمدة  IVإذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه أي دواء أو لقاح يتم إعطاؤه عن طريق الحقن أو الوريد ) •

 . mRNA COVID-19دقيقة بعد تلقيك لقاح   30
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