
19ٌ-كوفيدٌفيروسٌٌضدٌالتحصينٌبشأنٌدليل ٌ

ٌٌعلىٌالحصوٌلٌأهميةٌوراءٌالسببٌما ٌ؟19-كوفيدٌفيروسٌضدٌتحصين 

 حماية في يساعدكم وربما الفيروس هذا ضد الحماية لكم يوفر أن 19-كوفيد فيروس من واق   لقاح   على الحصول  شأن من

 بالفيروس. اإلصابة من رعايتهم بكم املنوط واألشخاص عائالتكم

 

   في 19-كوفيد فيروس من الواقي اللقاح ويساعد
 الذي األمر البشر، أرواح وإنقاذ الخطير املرض بهذا اإلصابة معدالت من الحد 

 االجتماعية. الرعاية ومرافق (NHS) الوطنية الصحية الخدمات هيئة على الواقع الضغط ُيقلل

 

ٌ ٌ؟19-كوفيدٌفيروسٌمنٌالواقيٌاللقاٌحٌعلىٌالحصوٌلٌيمكنهمٌالذينٌاألشخاصٌَمن 

م  
   أساس   على اللقاح على للحصول  األشخاص الدعوة الوطنية الصحية الخدمات هيئة ُتقد 

 اإلمدادات به تسمح ملا وفًقا مرحلي 

لين املرض ى قوائم وفق تعمل العموم األطباء عيادات بأن علًما منه؛ املتوفرة سجَّ
ُ
 في اللقاح لحجز األشخاص تدعو وسوف لديها امل

 البالد. ربوع مختلف في املنتشرة املحلية املراكز أحد

مفي الوقت الحالي، و  
 ملخاطر عرضة األكثر لألشخاص 19-كوفيد فيروس من الواقي اللقاح الوطنية الصحية الخدمات هيئة ُتقد 

 وهم: كورونا، فيروس

خصصة الرعاية دور  نزالء -1
ُ
 لهم الرعاية وُمقدمو السن لكبار امل

 والرعاية الصحة بقطاع األمامية الخطوط في والعاملون  وأكثر؛ عاًما 80 العمر من البالغين األشخاص جميع -2

 وأكثر عاًما 75 العمر من البالغين األشخاص جميع -3

 السريرية. الناحية من ضعًفا األشد واألشخاص أكثر؛ أو عاًما 70 العمر من البالغين األشخاص جميع -4

ٌ

هٌكيف وجَّ
ُ
 التحصين؟ٌعلىٌللحصوٌلٌللمرض ىٌالدعوةٌت

  من
ُ
عيادات  منخطابات  ُمرَسلة   بواسطة أو الفاكس أو الهاتف عبر التحصين على للحصول  األشخاص معظم دعوة زمعامل

 إليها تحتاجون  التي املعلومات جميع ستتضمن الدعوة هذه بأن علًما الوطني؛ الحجز نظام أو لهماملتابعين العموميين األطباء 

 الوطنية. الصحية الخدمات هيئة لدى رقمكم ذلك في بما اللقاح،  تلقي موعد لحجز

 

 لكم. موعد   توافر عند الوطنية الصحية الخدمات هيئة العام/ الطبيب عيادة جانب من بكم االتصال لحين االنتظار ُيرجى

 

ٌ؟19-كوفيدٌفيروسٌمنٌالواقيٌاللقاٌحٌفعاليةٌمدىٌما

 من جرعتين أخذ إلى تحتاجون  ولكنكم كورونا،  فيروس ضد جيدة حماية الواقي اللقاح من األولى الجرعة تمنحكم أن املتوقع من

 تلقي تاريخ من أسبوًعا 12 إلى تصل  فترة خالل الثانية الجرعة على الحصول  ويمكنكم أطول. لفترات تدوم حماية ملنحكم اللقاح

 األولى. الجرعة

 

 األهمية من ثمَّ  ومن اللقاح؛ تلقي بعد حتى قائًما زال ما تفشيه في واإلسهام كورونا بفيروس إصابتكم احتمال بأن العلم يجب

باع مواصلة بمكان  
 
ر التي األماكن في والفم األنف يغطي للوجه قناع   وارتداء الجسدي التباعد إرشادات ات

 
 فيها االبتعاد فيها يتعذ

 اآلخرين. األشخاص عن

 

 ٌ



 حالًيا؟ٌاملتوفٌر19ٌ-كوفيدٌفيروسٌمنٌالواقيٌاللقاحٌما

 آمنين اللقاحين كال أن ثبت وقد .19-كوفيد فيروس ضد وأكسفورد/أسترازينيكا فايزر/بيونتيك لقاحي من كل   الوقت في يتوفر

 وربما (.MHRA) الصحية والرعاية األدوية ملنتجات التنظيمية الوكالة اعتماد على وحصال الحماية من عالية مستويات ويحققان

 لجميع ُتجرى  التي السالمة وفحوصات السريرية التجارب لجميع تخضع أن شريطة املستقبل،  في أخرى  لقاحات اعتماد يجري 

صة األدوية رخَّ
ُ
 األخرى. امل

 

 حيوانية؟ منتجات على اللقاح يحتوي  هل 

عتمد اللقاح يحتوي  ال
ُ
 بأن علًما دقيقة؛ رقائق أو جنينية منتجات أو حيوانية منتجات أي   على 19-كوفيد فيروس من الواقي امل

 اآلخرين. الدينيين والزعماء (MINAB) واألئمة للمساجد الوطني االستشاري  املجلس من بالغ   بدعم   يحظى اللقاح

 

  ،19-كوفيد بفيروس إصابتكم في يتسبب ولن الحي   الفيروس اللقاح في ُيستخدم ال
ً

 بأي   النووي حمضكم في يؤثر لن أنه عن فضال

 األشكال. من شكل  

 

 اللقاحين؟ٌمأمونيةٌفيٌالوطنيةٌالصحيةٌالخدماتٌهيئةٌتثقٌهل

م لن نعم.  
 خبراء من مأمونيتها على التأكيد بعد إال 19-كوفيد فيروس ضد لقاحات أي   الوطنية الصحية الخدمات هيئة ُتقد 

 اململكة في الرسمية التنظيمية الجهة وهي ، (MHRA) الصحية الرعاية ومنتجات لألدوية التنظيمية الوكالة صرَّحت وقد مستقلين، 

 الحماية. من عالًيا مستوًى  ويوفران آمنان حالًيا املتوفرين اللقاحين كال بأن املتحدة،

 

ٌالتحصين؟ٌمركٌزٌفيٌيحدثٌالذيٌما

 أنه على عالوة الجسدي،  التباعد بمتطلبات األشخاص التزام لضمان شديدة بعناية الحضور  عملية إدارة التحصين مراكز تتولى

. ألسباب   ذلك من معفيين تكونوا لم ما بكم الخاص املوعد في الحضور  عند الوجه قناع ارتداء عليكم يجب  طبية 

 

،  إلى بحاجة كنتم إذا  ويمكنكم ُمسبًقا. بذلك املركز إبالغ ُيرجى موعدكم، خالل الدعم صور  من أخرى  صورة أي   أو مترجم 

خصص  املوعد في الحضور  بشأن مخاوف أي   ساوركم إذا لكم املتابع العام الطبيب استشارة
ُ
 لكم. امل

 

حتملة؟ٌالجانبيةٌاآلثاٌرٌما
ُ
 امل

سبب قد األخرى،  األدوية جميع مع الحال هي مثلما
ُ
 ُيصاب وال األجل، وقصيرة معتدلة تكون  ما غالًبا وهي جانبية،  آثاًرا اللقاحات ت

 الثانية. الجرعة على الحصول  إلى بحاجة   زلتم ال فإنكم األولى،  الجرعة بعد أعراض   عليكم ظهرت إن وحتى األشخاص. جميع بها

 

 يلي: ما للغاية الشائعة الجانبية اآلثار وتشمل

حتمل  ومن الحقنة،  فيه ُتؤخذ الذي الذراع في وطراوة   وثقل   بألم   الشعور  ▪
ُ
 يومين أو يوم خالل سوًءا الوضع يزداد أن امل

 اللقاح أخذ تاريخ من

 بالتعب الشعور  ▪

 املعتدلة اإلنفلونزا أعراض تشبه أعراض أو عامة آالم أو الصداع ▪

 باملرض. الشعور  ▪

 

 آثار   بوجود متعلقة تقارير ورود للغاية النادر من وكان 19-كوفيد فيروس من الواقي اللقاح اآلن حتى األشخاص ماليين تلقى لقد

 األجل. طويلة ملضاعفات   التعر ض بشأن بالغ   أي يرد ولم الحساسية،  مثل  خطيرة، جانبية  

 



  اللقاح،  تجاه فعل   رد   لديكم حدث إذا
ً
 اللقاح تقديم عن املسؤولين األفراد تزويد جرى  وقد دقائق،  خالل ذلك يحدث ما فعادة

 الفور.  على وعالجها التحسسية األفعال ردود مع للتعامل  الالزم بالتدريب

 

ٌاللقاح؟ٌمنٌالثانيةٌالجرعةٌعلىٌالحصوٌلٌينبغيٌمتى

   إطار   تطبيق على املتحدة باململكة الطبية الشؤون رؤساء اتفق
 حتى أسبوًعا( 12 إلى )يصل  والثانية األولى الجرعتين بين أطول  زمني 

 الذي اللقاح نوع نفس من الثانية الجرعة تكون  أن ويجب سريًعا،  األولى جرعتهم على الحصول  األشخاص من للمزيد يتسنى

 األولى. الجرعة في تلقيتموه

 

رضعاتٌأٌوٌالحملٌفيٌالراغباتٌأٌوٌالحواملٌللسيداتٌنصيحة
ُ
ٌامل

 األدلة من املزيد على الحصول  يجب ولكن الحوامل، على آمن   غير 19-كوفيد فيروس من الواقي اللقاح أن على دليل   أي   هناك ليس

 روتينية. بصورة لهن اللقاح تقديم قبل 

 

ث عليكن يجب  كنتن إذا التحصين على الحصول  بشأن العامطبيبكن  إلى التحد 

   في كورونا بفيروس لإلصابة مرتفعة ملخاطر عرضة •
 عملكن محل 

 كورونا فيروس عن ناجمة خطيرة ملضاعفات التعر ض مخاطر من تزيد صحية حالة من تعانين •

 

 باإلرضاع. تقمن كنتن إذا 19-كوفيد فيروس من الواقي اللقاح تلقي يمكنكن

 

 لإلصابة أطفالكن تعر ض أو تعر ضكن في اللقاح يتسبب ال حيث اللقاح؛ تلقي بعد الحمل في الشروع عدم عليكن يتعين ال

 اإلناث. أو الذكور  خصوبة من قلليُ  اللقاح أن إلى يشير ُيذكر دليل   أي   هناك وليس .19-كوفيد بفيروس

 

ٌٌأنا  اللقاح؟ٌعلىٌالحصوٌلٌيمكننيٌهلٌٌ،19-كوفيدٌبفيروسٌحالًياٌُمصاب 

 قبل اللقاح تلقي عدم عليك فيجب الفيروس، ألعراض مماثلة   أعراض   من تعاني أو الحالي الوقت في 19-كوفيد بفيروس ُمصاًبا كنت إذا

 تماًما. التعافي

 

صبت
ُ
ٌاللقاح؟ٌتلقيٌإلىٌأحتاجٌزلتٌماٌفهلٌٌ،19-كوفيدٌبفيروسٌمض ىٌفيماٌأ

 اإلصابة  لهم سبق الذين األشخاص أن إلى يشير الحالي الوقت في دليل   أي   يوجد ال إذ اللقاح؛ تلقي إلى بحاجة   زلت ما نعم، 

 أخرى.  مرة به اإلصابة ضد األجل  طويلة بمناعة يتمتعون  19-كوفيد بفيروس

 


