ن رشة حقائق عن ڨ ريوس كورونا ()Covid-19

كيفية عمل اللقاحات؟

يستحث كل من لقاح "فايزر-بايونتيك" ( (Pfizer-BioNTechولقاح "موديرنا" ( )Modernaجسم اإلنسان عىل تكوين بروت ر ن
ي غ ري ضار
ي الموجود نف الڨ ريوس .يبدأ هذا ال ريوت ر ن
مماثل لل ريوت ر ن
ي ن يف بناء أجسام مضادة يمكنها محاربة الڨ ريوس الحقي يق إذا تعرض له اإلنسان .يتم
ي
ن
إعطاء اللقاحات باستخدام إبرة يتم إدخالها ن يف العضلة الموجودة أعىل الذراع ،ويتم استخدام نفس اللقاح يف الجرعة األوىل والثانية .من
المتوقع أن تصل نسبة ف ّعالية اللقاحات إىل  %95 – 94بعد الحصول عىل الجرعت ر ن
ي.

هل يمكن ين الحصول عىل اللقاح؟
ً
يمكنك الحصول عىل لقاح "فايزر-بايوإنتيك" ( )Pfizer-BioNTechإذا كنت تبلغ من العمر  16عاما أو أ كث ،ولقاح "موديرنا"
ً
( )Modernaلمن بلغ  18عاما أو أ كث.
يجب عدم الحصول عىل لقاح "ڨ ريوس كورونا" ( )COVID-19ن يف حالة:

•

س شديد (مثل الحساسية المفرطة) تجاه جرعة سابقة من هذا النوع من اللقاح .يمكنك
التعرض من قبل إىل رد فعل تحس ي
:
مراجعة قائمة المواد الداخلة ن يف تركيب اللقاح عىل الرابط التا يىل Pfizer-BioNTec vaccine monograph / Moderna
COVID-19 vaccine monograph

يجب تأجيل الحصول عىل لقاح "ڨ ريوس كورونا" ( )COVID-19ن يف حالة:

•
•

ً
الحصول عىل لقاح آخر (ليس لقاح ڨ ريوس كورونا) خالل آخر  14يوما.
التعرض ألعراض مرضية حادة شبيهة ألعراض "ڨ ريوس كورونا"؛ ويجب االنتظار إىل أن تخت ن يق هذه األعراض وعدم وجود شكوى
من أي ارتفاع ن يف درجة الحرارة لمدة  24ساعة عىل األقل قبل الحصول عىل اللقاح.
ن يف حالة اإلقامة ن يف دار رعاية لمدة طويلة ،والخضوع إىل العزل الط ر يب بسبب تشخيص إيجا ر يب وتم الشفاء من األعراض،
o
يمكن الحصول اللقاح.
ن يف حالة اإلقامة ن يف دار رعاية لمدة طويلة ،وكانت نتيجة التحليل إيجابية مع عدم ظهور أعراض للمرض ،يمكن الحصول
o
عىل اللقاح ن يف حالة مرور  72ساعة عىل األقل منذ ظهور إيجابية عينة الفحص.

يمكن أن تحصل عىل لقاح "ڨ ريوس كورونا" ( ،)COVID-19مع وجوب اتخاذ بعض االحتياطات ،مثل الخضوع للمتابعة لفية  30دقيقة
بعد الحصول عىل الجرعة ،ن يف حالة:

•
•

ن
ط دواء لتسييل الدم.
سهولة تعرضك إىل نزيف أو كدمات ،أو يف حالة تعا ي
ن
ض من ردود األفعال التحسسية الشديدة (مثل الحساسية المفرطة) تجاه بعض األطعمة أو الحيوانات األليفة أو
وجود تاري خ مر ي
بعض العصارات النباتية (الالتكس).

يمكن الرجوع إىل الوثيقة التوجيهية الخاصة بفئات خاصة من األشخاصVaccination Recommendations for Special :
Populations

ontario.ca/covidvaccine
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ما يجب عمله بعد الحصول عىل لقاح
ڨثوس كورونا" ()COVID-19؟
" ر
االنتظار لمدة  15دقيقة عىل األقل قبل مغادرة مكان أخذ اللقاح ،وإخطار مقدم الرعاية الطبية عىل الفور ن يف حالة الشعور بأي عرض أو
شكوى.

قد يشعر الشخص ببعض األعراض الجانبية مثل:

•
•
•
•
•
•
•
•

آالم ن يف موضع الحقن ،واحمرار أو تورم
اإلحساس بتعب وإجهاد
صداع
آالم ن يف العضالت أو المفاصل
حىم وارتفاع ن يف درجة الحرارة وقشعريرة
تورم ن يف الغدد
إسهال
غثيان وق رب

ً
من النادر التعرض ألعرا ض جانب ية خط رية بعد الحصول عىل الل قاح .وم ع ذلك ،ي جب الحصول عىل ال رع اية ال طبية ف ورا ن يف حالة
ن
ق اللقاح ،أ و االتصا ل عىل ال رقم 911 :إذا كان األعراض
التعرض ألي من ردود الفع ل السل بية التالية يف غضون ثالث أ يام من ت ل ي
شديد ة :
• ظهور بثور
• تورم ن يف الوجه أو الفم
• صعوبة ن يف التنفس
ً
• لون شاحب جدا واإلحساس بنعاس شديد
• ارتفاع شديد ن يف درجة الحرارة (أعىل من 40م)°
• نوبات أو تشنجات
ن
• بعض األعراض الخط رية األخرى (مثل" :اإلحساس بوخز أو تنميل يف الجسم" أو فقد اإلحساس)
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