التطعيم ضد مرض كوفيد 19-
اللقاحات (الجرعات) هي إحدى األدوات التي لدينا
لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد( 19-

مترين

لوقف هذا الوباء  ،نحتاج إلى استخدام جميع أدوات الوقاية لدينا .اللقاحات هي من أكثر األدوات الفعالية لحماية صحتك والوقاية من األمراض .تعمل اللقاحات مع دفاعات
الجسم الطبيعية بحيث يكون جسمك مستعدًا لمحاربة الفيروس ،في حالة التعرض له (واللتي تسمى أيضًا بالمناعة) .تساعد الخطوات األخرى ،مثل ارتداء قناع يغطي أنفك
وفمك واالبتعاد مسافة  6أقدام على األقل عن األشخاص اآلخرين الذين ال تعيش معهم ،على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
تشير الدراسات إلى أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد فعالة جدًا في حمايتك من اإلصابة بـالمرض .يعتقد الخبراء أيضًا أن اللقاح ضد كوفيد 19-قد يساعد في حمايتك
من المرض بطريقة خطيرة حتى لو أصبت بـكوفيد. 19-هذه اللقاحات ال يمكنها أن تصيبك بالمرض نفسه.

ستتوفر أنواع مختلفة من لقاحات كوفيد.19-
يتم إعطاء معظم هذه اللقاحات على جرعتين ،واحدة في كل مرة ومتباعدة.
الحقنة األولى تجهز جسمك.

تمت الموافقة على اللقاحات من قبل منظمة الصحة العالمية
و/أو أنظمة تسجيل اللقاحات الوطنية ويتم مراقبة سالمتها عن
كثب من قبل السلطات الوطنية المختصة.

يتم إعطاء الحقنة الثانية بعد عدة أسابيع للتأكد من حصولك على الحماية
الكاملة .إذا قيل لك أنك بحاجة إلى جرعتين فتأكد من حصولك على كل منهما.
قد تعمل اللقاحات بطرق مختلفة قليالً ،لكن جميع أنواع اللقاحات ستساعد في
حمايتك..
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|  IOMحقائق حول لقاحات كوفيد19-

آثارا جانبية لدى بعض األشخاص  ،مثل آالم العضالت
يمكن أن تسبب اللقاحات ً
أو الشعور بالتعب أو الحمى الخفيفة .تشير ردود الفعل هذه إلى أن اللقاح يعمل
عندما تحصل على اللقاح  ،ستحتاج أنت وعامل الرعاية الصحية الخاص بك إلى ارتداء
على تعليم جسمك كيفية محاربة فيروس كورونا المستجد إذا تعرضت له .بالنسبة
أقنعة.
توصي منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها بأن يرتدي لمعظم الناس  ،لن تستمر هذه اآلثار الجانبية أكثر من يوم أو يومين.
األشخاص قناعًا يغطي أنوفهم وفمهم أثناء الجائحة عندما يكونون على اتصال باآلخرين
إن وجود هذه األنواع من اآلثار الجانبية ال يعني أنك مصاب بـ كوفيد19-
في
خارج منازلهم  ،وعندما يكونون في مرافق الرعاية الصحية  ،وعند تلقي أي لقاح  ،بما
إذا كانت لديك أي أسئلة حول صحتك بعد الحقن أو تحتاج إلى رعاية طبية،
ذلك لقاح كوفيد. 19-
فيرجى االتصال بعيادتك وإبالغ المنظمة الدولية للهجرة .

صابون

مترين

كثيرا  ،والبقاء على بعد 6
حتى بعد حصولك على لقاحك  ،ستحتاج إلى ارتداء قناع يغطي أنفك وفمك ،وغسل يديك ً
أقدام على األقل من األشخاص اآلخرين الذين ال تعيش معهم .يمنحك هذا ولآلخرين أفضل حماية من اإلصابة
بالفيروس .في الوقت الحالي ال يعرف الخبراء إلى متى سيحميك اللقاح ،لذلك من الجيد االستمرار في اتباع
اإلرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على األمراض والسلطات الصحية .نعلم أيضًا أنه
لن يتم ّكن الجميع من الحصول على التطعيم على الفور ،لذلك ال يزال من المهم حماية نفسك واآلخرين.

