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 (ومودرنا بيونتيك – رمن قبل فايز ا)تم تطويره 19 –كوفيد  اتلقاح

 19-كوفيد 

ي الرئتين. قد يعاني بعض األشخاص من مرض خفيف، بينما قد يمرض آخرون رئيسيعدوى فيروسية تصيب بشكل  أنهب 19 –كوفيد  فعر  ي  

ماً لعألطفال بحالة التهاب خطيرة، اكبار السن أو األشخاص الذين يعانون من قبل من حالة صحية. ومن النادر أن يصاب  ال سيمامرضاً شديداً، 

 19 –غير معروفة بشكل كامل. كما أن بعض األشخاص قد يتعرضون لخطر أكبر نتيجة اإلصابة بكوفيد  19 –ن اآلثار طويلة األمد لكوفيد أب

 نظراً لظروف عملهم أو معيشتهم.
 

 ؟اناللقاحهذان كيف يعمل 

لرغم من أنها ال لنسبة لبروتينات سبايك وبابا. 19 –سبب لكوفيد مفي الفيروس الفقط بروتين الذي يوجد الجسم لتصنيع  ياخال اناللقاحهذان يأمر 

شخص حال تعرض ال وقايتنا من المرض فية على د. تعمل األجسام المضادة الجديمضادات حيوية لتصنيع أجسامناتأمر فإنها أي أذى، لنا تسبب 

 .19 –بكوفيد  بإصابتناعلى الفيروس وبالتالي ال يمكنه أن يتسبب  يحتوي اللقاح ال بأن ممع العل. 19 –لفيروس كوفيد 
 

رخص م من اللقاحين كالً  مع معايير السالمة، مع العلم بأن ماسريرية كثيرة وذلك لضمان تطابقه بإلى اختبارات وتجار كال اللقاحينلقد خضع 

 ومعتمد من قبل صحة كندا.

 

 إجراء اللقاح

   21عاماً وأكبر، وبفاصل زمني بين الجرعتين  16ي عطى لقاح فايزر لألشخاص بعمر  ً  يوما

  يوماً.  28عاماً وأكبر، وبفاصل زمني بين الجرعتين  18ي عطى لقاح مودرنا ألشخاص بعمر 

 

مستقرة مثل مرض السكري، مرض القلب، ارتفاع ضغط لكنها يعانون من حاالت صحية الذين شخاص أليعتبر كال اللقاحين آمناً لكبار السن ول

فيروس المرض المناعي مع استجابة مناعية جيدة. لو كنت تعاني من حساسية من الطعام، األدوية، لدغة الدم، والكبد الوبائي بي وسي أو 

 ، يجب أن تستكمل جرعتين من نفس نوع اللقاح.بيئة، يمكنك أن تأخذ كال اللقاحين بأمان. من الناحية المثاليةمن عوامل الالحشرات أو حساسية 

 

 فوائد اللقاح

أسابيع بعد الجرعة  6-4ن الناحية المثالية يجب أخذ الجرعة الثانية خالل م. جرعتينالأخذ ولتحقيق وقاية أفضل يجب  ،كال اللقاحينبالنسبة ل

في حال لم تأخذ الجرعة الثانية في الموعد المحدد، بادر بأسرع وقت ممكن ألخذ موعد. لن تكون بحاجة إلعادة الجرعة األولى من األولى. 

 اللقاح. 

 

ال . من خالل التجارب، يعتبر اللقاح أنه فع19-، قد يستغرق األمر أسبوع أو أسبوعين لتحقيق الوقاية القصوى من كوفيد ةبعد أخذ الجرعة الثاني

 ال تتوفر أي معلومات حول المدة التي تستغرقها وقاية اللقاح. ،. في هذه األثناء%95بنسبة 

 

بعد أخذ اللقاح. من المهم أن تتابع إجراءات الصحة العامة مثل التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة،  19 –تعرضك لكوفيد لهناك احتمال ضئيل 

( حتى PPEموظفي الرعاية الصحية والموظفين اآلخرين ارتداء معدات الحماية الشخصية ). كما يجب على مرضكومالزمة المنزل في حال 

 لو كانوا قد أخذوا اللقاح.

 
 

 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/02/8d59-Fact-Sheet_Novel-Coronavirus.pdf
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 اآلثار الجانبية للقاح ومخاطره

ن تلك مبعض  تكونمعتدلة وتزول بعد بضعة أيام.  ذات آثارولكن على األرجح تكون ، اللقاح بعد أخذقد يصاب بعض األشخاص بآثار جانبية 

 من استجابة الجسم لتطوير مناعته. اً جزءاألعراض 
 

 :لقاحهذا اللفي التجارب السريرية  الكشف عنهااآلثار الجانبية الشائعة التي تم فيما يلي و

 %10 < شائعة جدا

 جرعات( 10في  1أكثر من )
 %10 - %1 شائعة

  جرعات( 10في  100إلى  1من )

 %1 غير شائعة

 جرعة( 100في  1)
 نادرة جدا  

 ألم مكان التطعيم □

 بالتعب صداع، شعور □

 ألم في العضالت أو المفاصل □

 حمى أو قشعريرة برد □

 ورم أو خدر تحت االبط )لقاح مودرنا فقط( □

 احمرار وتورم مكان التطعيم □

 غثيان وقيء □

تفاعالت حساسية  □ تضخم الغدد الليمفاوية □

ة مثل الحساسية شديد

 المفرطة

 

في ية اطلب الرعاية الطبكون مؤقتة. تالتحسسية وعادة  التفاعالتعالج  يتمة )حساسية مفرطة(. شديدتحدث تفاعالت حساسية في حاالت نادرة، 
ألشخاص مراقبة عندما يتم تطعيم اللجانبية لقاح اللمن صعوبة في التنفس أو طفح جلدي أو تورم في الوجه والحلق. تخضع آثار ا حال كنت تعاني

 باللقاح.
 

الصحة العامة عن اآلثار الجانبية. تقوم الصحة العامة  بإبالغ مباشرةيقوم مقدم الرعاية الصحية الذي ب اتصلاللقاح،  لو حصل عندك تفاعالت من 
 ما يزال آمناً.أن اللقاح التي تم اإلبالغ عنها لضمان باآلثار الجانبية  بمتابعة

 

 كنت: في حاليتعين تأجيل اللقاح 

  أو 19 –حمى أو كنت مصاباً بأعراض كوفيد من تعاني ، 

  الماضية. يوم 14لقاح االنفلونزا أو لقاحات أخرى خالل أخذت قد 
 

 :تحدث مع مقدم الرعاية الصحية أوال  في حال

 مرضعة؛تكون أو احتمال الحمل أو  الحمل عند السيدة 

  عالج؛ أو تعاني من اضطراب نزيف أو ضعف في المناعة نتيجة مرض أوكنت 

  أول مرة. 19 –تعاني من تفاعالت حساسية من طفيفة إلى معتدلة بعد أخذ لقاح كوفيد كنت 
 

 :ال تأخذ اللقاح لو كنت تعاني من حاالت حساسية/ تفاعالت شديدة

 جليكول الموجود في كال اللقاحين؛ نمن أحد مكونات اللقاح، ال سيما بولي ثيلي 

  لقاح مودرنا(؛ أوفقط في موجود تروميثامين )من 

  19 -بعد أول جرعة من لقاح كوفيد. 
 

 

 toronto.ca/COVID19ع مقدم الرعاية الصحية أو قم بزيارة الموقع االلكتروني: م، تحدث معلوماتلمزيد من ال

 

 المصادر

على الموقع  ة. متاح2020ديسمبر  20، 19 –لجنة المستشارين المحليين بخصوص اللقاحات. توصيات حول استخدام لقاحات كوفيد 

immunization-on-committee-advisory-health/services/immunization/national-https://www.canada.ca/en/public-االلكتروني: 

   vaccines.html-19-covid-use-naci/recommendations 

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/nationaladvisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/nationaladvisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html

