بعض الحقائق عن ڨ ريوس كورونا ()COVID-19

ڨيوس كورنا ( :)COVID-19خمسة
لقاح ر
حقائق تحتاج إىل معرفتها
تس ري إجراءات طرح التطعيم يف أونتاريو عىل قدم وساق .يمكنك حماية نفسك وأحبائك ومجتمعك من خالل
حصولك عىل التطعيم .إليك المزيد من المعلومات حول لقاحات ڨ ريوس كورنا.
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ض عن أي خطوات يف سياق إعداد وتطوير هذه اللقاحات .فبينما تم توف ري لقاحات ڨ ريوس
لم يتم التغا ي
كورونا برسعة ،إال أنه قد تم إعدادها وتطويرها باستخدام عينات أبحاث الرئيسيات ( )Mrnaوالتكنولوچيا
المستخدمة من قبل العلماء منذ أوائل التسعينيات .تم تطوير هذا البحث بشكل جيد وتم استخدام
التكنولوچيا بشكل فعال وثبت أنها آمنة وذات موثوقية.
لن تتسبب لقاحات ڨ ريوس كورونا يف إصابتك بالڨ ريوس .عىل عكس اللقاحات األخرى ،ال تحتوي
ً
لقاحات ڨ ريوس كورونا عىل الڨ ريوس نفسه .فبدال من ذلك ،تتول هذه األنواع من اللقاحات حث خاليانا
عىل صنع بروت ري يؤدي إل خلق استجابة مناعية وانتاج أجسام مضادة.
تم التحقق من سالمة اللقاحات والموافقة عليها من قبل "وزارة الصحة الكندية" .يجب أن ت يف جميع
األدوية ،بما يف ذلك اللقاحات ،بالمتطلبات التنظيمية للسالمة والفعالية والجودة من أجل السماح
ً
ً
ً
باستخدامها يف كندا .عادة ما تستغرق عملية التحقق والمراجعة هذه وقتا طويال ألن األدوية واللقاحات
ً
الجديدة تضاف يف العادة إل أسفل القائمة ،ويجب أن تنتظر دورها للمراجعة .ونظرا لألهمية القصوى لهذه
اللقاحات ،فقد ذهبت مبا رشة إل أعىل القائمة مما سمح لعملية المراجعة أن تكون أشع بكث ري من المعتاد.
يوفر الحصول عىل جرعت ري من اللقاح مناعة أقوى .من المهم الحصول عىل جرعت ري من اللقاح لتمام
سلسلة التطعيم .تساعد الحماية ال يت توفرها الجرعة األول جسم النسان عىل بناء مناعة ،بينما تعزز
الجرعة الثانية تلك المناعة .فعىل سبيل المثال ،تصل نسبة فعالية لقاحات فايزر-بيوإنتك (Pfizer-
 )BioNTechو موديرنا ( )Modernaإل  ٪95-94بعد الحصول عىل جرعت ري.
عندما تتحصن نسبة كب رية من األها يىل ضد ڨ ريوس كورونا ،فإن انتشار الڨ ريوس سيتباطأ أو يتوقف.
يمكنك حماية نفسك وأحبائك ومجتمعك من خالل الحصول عىل لقاح ڨ ريوس كورونا.

راجع الرابط التا يل Ontario.ca/covidvaccine :بانتظام للحصول عىل معلومات
محدثة عن اللقاح وعن خطة توزي ع أونتاريو.

