
 19-لقاحات كوفيد 
وإيقافه ، مما يمنعه من  ١٩-كوفيد إنها أدوية تساعد جهاز المناعة )نظام الدفاع في الجسم( على التعرف على الفيروس المسبب لـ

 التكاثر في أجسامنا.
حق  كوفيد هناك أنواع مختلفة من اللقاحات المصرح بها في أوروبا: حتى لو كانت تعمل بشكل مختلف ، فكل منها يحمينا! لقاحات 

 لجميع الناس في أراضينا وهي مجانية.

 
  ١٩-كوفيدلماذا يتم إعطاء لقاحات 

  ١٩-كوفيدألن جميع األشخاص الذين تم تطعيمهم تقريبًا ال يصابون بـ  
  عدد قليل من األشخاص الذين تم تطعيمهم ليسوا خطرينألن 
 ألن اللقاحات تحمي كل السكان عن طريق وقف انتشار الفيروس 

 

 كم عدد اإلدارات التي يجب أن نقوم بها

اعتمادًا على نوع اللقاح ، قد تكون هناك حاجة لجرعة واحدة أو جرعتين. إذا تم استخدام اللقاح المكون من جرعتين ، فمن 

 مهم تلقي كلتا الجرعتين حتى تكتمل الحماية.ال

 
 ماذا يحدث بعد اللقاح؟

دقيقة لمعرفة ما إذا كانت لدينا أية شكاوى. في بعض الناس ، يمكن أن  30-15بعد التطعيم مباشرة ، سيُطلب منك االنتظار 

عد يوم أو يومين: احمرار و / أو ألم في يحدث عدم الراحة )اآلثار الجانبية(. اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا خفيفة وتختفي ب

 منطقة الحقن ، والتعب ، والصداع ، وآالم العضالت ، والحمى.
أيام أو إذا كان لديك آثار جانبية غير متوقعة ، فاتصل بطبيب األسرة أو  3إذا استمرت هذه المضايقات ألكثر من 

 اذهب إلى غرفة الطوارئ.أو  112في حالة الطوارئ ، اتصل دائًما بالرقم  المستشفى. 

 

 هل يحمي اللقاح فوًرا بعد الحقن؟

 من الجرعة الثانية )في حالة الجرعتين( أو بعد أسبوعين من الجرعة الواحدة. بعد أسبوعينال: الحماية الكاملة تحدث 

 
  ماذا تفعل بعد التطعيم

االنتشار والدخول والتكاثر في أجسام الناس حتى يتم تطعيم معظم السكان )مناعة المجتمع( ، سيستمر الفيروس في 

 )العدوى(.
 يقلل اللقاح من خطر اإلصابة بالعدوى ولكنه ال يقضي عليها تماًما.

لجميع تدابير الحماية أثناء انتظار توقف الفيروس عن االنتشار ، حتى بعد التطعيم ، من الضروري االستمرار في االمتثال 

 : ١٩-كوفيدمن 

   بشكل صحيح وفقًا لما تتطلبه اللوائح الوطنية القناعارتِد 

   ال تقل عن متر واحد ، وتجنب االزدحاممسافة بين األشخاص حافظ على 

  كثيًرا بالماء والصابون أو بمحلول مائي كحولي. اغسل يديك 
 
 


