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 19-ضد الكوفيد طعيمالت

 أجوبة و أسئلة

 

هو عمل  لقي التطعيمت

 ذو قيمة أخاليقو وقايئ

 مجتمعية
 

خطيرة من الشكال األ وتمنع تطور 19-من الكوفيد تحمي تللقاحاا

 .الصحية منظومةتنقذ األرواح وتقلل الضغط على ال ، وبذلكضالمر 

 .هو مسؤولية تجاه صحتك وصحة اآلخرين التطعيمتلقي 

 .من أخالقيات المسؤولية الجماعية معنويواجب  بمثابةهو 

ARABO



	

 ؟ 19-كوفيدل لقاح المضادال تلقي ماذا يلزمل

عاًما  12لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  19-كوفيدال للوقاية من مرض لزمهو لقاح ي

 .فما فوق. اللقاح ال يحتوي على الفيروس وال يمكن أن يسبب المرض

 

  ؟ 19-كوفيدل المضادةما هي آلية عمل اللقاحات 

 الخارجي من غالفه برز"سبايك'') يدعى بروتيًنا (ي SARS-CoV-2يستخدم فيروس كورونا 

للحث  هاطويرتم ت بعد ذلك. اللقاحات المتاحة حالًيابها الختراق الخاليا البشرية، حيث يتكاثر 

ن وبالتايل منع الفيروس م ة قادرة على حجب بروتين سبايكياستجابة مناع تحفيز على

 إصابة الخاليا.

 إنماو، خاليا الجسم البشري يف SARS-CoV-2كورونا بإدخال فيروس  هذه اللقاحات تقومال 

 لخاليا.ا يف بعض ُتدخل المعلومات الجينية الالزمة إلنتاج بروتين سبايك لفترة قصيرة

 على التفاعل ضده عن طريق إنتاجز جهاز المناعة يحفيقوم بت لغريبإن وجود هذا البروتين ا 

يا أيًضا إىل تنشيط الخال غريبيؤدي وجود بروتين سبايك الوبذلك  له، األجسام المضادة

 التي تدفع إنتاج األجسام المضادة وتقتل الخاليا المصابة بالفيروس. Tاللمفاوية التائية 

 

 هل يمكن للقاح أن يسبب المرض؟

 فيروسات نشطة.ن هذه اللقاحات ال تستخدم ، أل ال

 الفيروس.  حاربةمعلومات تساعده يف معلی الجسم  حصليالتطعيم،  عند

بشكل طبيعي بعد يف الجسم يتحلل ) الخاص باللقاح mRNAالحمض النووي المرسال (

ء صغير ، بل على جزنفسه أيام قليلة من تلقيه. لذلك فإن اللقاح ال يحتوي على الفيروس

 .منه فقط



	

 أخرى؟ مرة بالعدوى اإلصابة اإلمكانب كان إذا التطعيم من الجدوى ما

رة القد ن الفيروس، حيث أنمبشكل كامل  يقيبجرعة مضاعفة، ال  وإن كان اللقاح، حتى

كثر صعوبة يفتكون الفيروس على مجابهة   انية. األكثر عدوالمتحورة متغيراته  حال وجود أ

 الدراسات أن أولئك الذين تلقوا اللقاح يتمتعون أثبتت فقد ال.هذا ال يعني أن اللقاح غير فعّ 

اىل  العدوىفلن يطوروا  ،بالعدوىإذا أصيبوا يف حال ما من العدوى، وتحميهم أفضل  وقايةب

 .الشديدة يةالمرضالحالة 

 

 

 ) الخاص بنا؟DNAبتغيير الحمض النووي ( اللقاح قومهل ي

 .بأي شكل من األشكال مع الحمض النووي ال تغّير وال تتفاعل 19-كوفيدت المضادة لللقاحاا

) ، او تلك اللقاحات من نوع mRNA )Pfize, Modernaاللقاحات التي تعمل بواسطة ال 

بإعطاء الخاليا  فقط ) ، تقومAstra Zeneca, Johnson & Johnson( اللقاح الناقل للفيروس

 . Cov-Sars-2من  لحمايةوبالتايل منح ا المناعيةالدفاع  خاليالتنشيط  مفيدة معلومات

 

مصلي للكشف عن وجود أجسام  فحصهل يوجد هنالك داعي إلجراء 

 ألغراض التطعيم؟ CoV2-SARSمضادة ل 

 ةضادالم األجساميوصى بإجراء االختبارات المصلية التي تهدف إىل تحديد استجابة  ال

من بة نسللفيروس، ألغراض عملية اتخاذ قرار التطعيم؛ لهذا السبب ال يمكن اعتبار وجود 

كمال دورة التطعيم ةمضادالم اجساأل  يف الوقت الحايل. يف حد ذاته بديالً عن إ
 

 

 بسرعة كبيرة؟ Sars-CoV-2هل تم تطوير اللقاحات المضادة ل 

أيًا من مراحل التحقق من  لم تتخطى 19-كوفيدلاللقاحات تطوير  عنها نتجالدراسات التي 

الفعالية واألمان المطلوبين لتطوير دواء، بل على العكس، شهدت هذه الدراسات مشاركة 

حوايل عشر مرات أعلى من الدراسات المماثلة لتطوير وبعدد كبير جًدا من المتطوعين 

 لقاحات أخرى.

إىل التقنيات الجديدة والموارد الهائلة اللقاحات هذه ر السريع والموافقة على ييرجع التطو  

ن قبل مالخاصة بها جديدة التقييم ات الإىل عملي ، وكذلكالتي تم توفيرها بسرعة كبيرة

وليس كما  ،كلما تم الحصول عليهاأول بأول مت النتائج قيّ  بدورها الهيئات التنظيمية التي

 .الدراسات جميع من التام اإلنتهاء كان يحدث سابًقا عند

 

 آمنة؟ لقاحاتهل ال

 بناًء على الدراسات االدقيق لسالمته فحصاللقاحات فقط بعد ال استخدام ُيسمح .نعم

للقاح ا وسالمة تم مراقبة أمانفإنه تحال،  ةأي وعلىالمرحلة التجريبية.  أثناءالتي أجريت 

 تشنر ابدوره وكالة األدوية اإليطالية .إذن اإلستخدامبشكل مستمر حتى بعد الحصول على 

 .19-كوفيدت التيقظ الدوايئ للقاحا المتعلقة بأنشطةتقارير دورية 

 

 ما هي مدة الحماية التي يوفرها اللقاح؟

واع أنبخصوص  متوفرةعلومات اللم يتم تحديد مدة الحماية بعد بشكل مؤكد، لكن الم

 .على األقلشهًرا  12إىل  9الفيروسات التاجية األخرى تشير إىل أن المدة يجب أن تكون من 

 

 



	

 ؟طعيمالت تلقي بعدالشائع حدوثها األعراض الجانبية  ما هي

لم، أهي التفاعالت الموضعية يف موقع الحقن (والتي تم رصدها ردود الفعل األكثر شيوًعا 

ارتفاع يف درجة حرارة حدث أيًضا يحمرار)، إرهاق، صداع وألم عضلي أو مفصلي. قد إ، تورم

ثار جانبية آهذه أنه  إىلشار يُ لكن  .الغدد الليمفاوية انتفاخغثيان أو يف حاالت نادرة  الجسم،

على الرغم من أنها مزعجة، إال أنها والتي خفيفة أو معتدلة الشدة، ذات كثافة ، غير خطرة

 .تختفي يف غضون ساعات قليلة أو خالل بضعة أيام

حدوث  ،جًدا اوإن كان نادرً ، الممكن أيًضامن فإنه كما هو الحال مع جميع األدوية،  كذلك

 إنهف . لهذا السبب(التأق) الحساسيةصدمة  حالة صل إىلرد فعل تحسسي والذي قد ي

وهناك فترة  ومؤهلين، من قبل موظفين مدربين آمن سياقٍ يتم إجراء التطعيمات يف 

 .دقيقة 15ال تقل عن ما بعد التطعيم مراقبة 

 يمكن أن تحدث ردودتلقي الُحقنة  أثناءه أنوهو  ،عتباراإل عين يف كذلك يؤخذ جانب آخر

التي تتراوح من تتبعها ظواهر الغشيان، و والخوف فعل ذات أشكال مرتبطة بالقلق

ي الحذر توخب ينالموظفيقوم لذلك اإلحساس بأنكم على وشك اإلغماء إىل اإلغماء الفعلي، 

 .إصابات السقوطحدوث لتجنب 

 

 

 

 

 

 

 ؟COVID-19 أصيبوا بالفعل بـو ممن سبق األشخاص هل يمكن تطعيم

شخاص لأل COVID-19ح المضاد ل لقاالمن  فقط جرعة واحدة، من الممكن إعطاء نعم

عراض أب مصحوبة صابةاإل ما إذا كانت اءً سو،  SARS-CoV-2 مسبًقا بعدوىالذين أصيبوا 

 بالمرض أشهر من اإلصابة 6يف غضون  يتم أخذ التطعيمأعراض، طالما أن  بدونحتى أو 

 .الشفاء منذشهًرا  12وعلى أي حال يف موعد ال يتجاوز 

 

 التطعيم؟ مع الحمل والرضاعة تناقضي هل

 .الرضاعة فترة الحمل أو أثناء فترة أثناء CoV-SARS- 2منع التطعيم ضدت توجد توصيات ال

 

 التطعيم بالعودة إىل الحياة العادية كما كانت من قبل؟ ناهل يسمح ل

ستمرار يف تبني سلوكيات اإلالضروري إنه من  جرعتي اللقاح، الحصول علىحتى بعد 

 .منع انتشار الفيروسبهدف المخاطر،  حتواءال وتدابير

 
ضع القناع الذي 

 حافظ على جيًدااغسل يديك  يغطي أنفك وفمك

 مسافة التباعد




