
مع توفر معلومات جديدة عن اللقاحات، سيتم تحديث املعلومات للعامة. ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى املوقع اإللكتروني quebec.ca )باللغتين 

الفرنسية واإلنجليزية(. وعند االقتضاء، اطلب من شخص ما مساعدتك.

لدينا جميًعا أسئلة جيدة بشأن التطعيم

هل يمكن أن يفوتني دوري لتلقي اللقاح؟ 

هل لقاح فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد-19(...

Arabe

ينقل لي فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(؟   ال

 ال تحتوي اللقاحات املصرح بها في كندا على فيروس حي، لذلك من 	 
املستحيل اإلصابة باملرض عن طريق اللقاح.

يجعل فحص فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19( إيجابًيا؟   ال

يتحقق فحص فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19( فقط مما إذا 	 
كان الشخص مصاًبا بالفيروس أو مريًضا به.

يحتوي على منتجات حيوانية أو بشرية سامة؟   ال 

ال تحتوي أي من اللقاحات على منتجات الدم أو الزئبق أو 	 
األلومنيوم أو الفورمالديهايد أو خاليا جنينية أو أي منتجات 

حيوانية أخرى.

يكون خطًرا إذا كنت أرغب في إنجاب طفل؟   ال

ال يوجد دليل على وجود آثار جانبية للقاحات فيروس كورونا 	 
املستجد )كوفيد-19( على الخصوبة أو العقم، أي أن اللقاحات ال 

تؤثر على القدرة على الحمل أو مواصلته. 

قد يو�صى باللقاح للحامل أو املرضعة لتقليل خطر اإلصابة 	 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد-19( والحصول على حماية 

أفضل. استشر طبيبك.

يسمح بالتتبع؟   ال

دخل اللقاحات في أجسامنا رقائق دقيقة. عندما نتلقى أحد 	 
ُ
ال ت

لقاحات فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(، ال تتم مشاركة 
معلوماتنا الشخصية وال يتم تتبعنا. يحتوي اللقاح فقط على مواد 

يمكن للجسم امتصاصها وتحليلها.

مجاني؟   نعم  

ال توجد أي رسوم لتلقي اللقاح. 	 
إذا تم تحصيل رسوم منك لتحديد موعد أو الحصول 	 

.
ً

على لقاح، فيعد ذلك احتياال

عالمي ومتاح للجميع؟   نعم

ليس من الضروري أن يكون لديك بطاقة خطة التأمين 	 
الصحي في كيبيك )RAMQ( أو تأمين صحي. 

سُيطلب منك اسمك وتاريخ ميالدك فقط.	 

إجباري؟   ال

يو�صى بشدة بتلقي اللقاح لجميع السكان الذين تزيد 	 
أعمارهم عن 16 عاًما )إن الحد األدنى للعمر عرضة 

للتغيير وفًقا للدراسات الحالية(.

هل يمكن للقاح فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد-19( أن...

ال

بمجرد أن يحين دور فئتك العمرية لتلقي اللقاح، يمكنك 
 لتلقي اللقاح اعتباًرا من ذلك 

ً
تحديد موعد. وتكون مؤهال

التاريخ وال يزال بإمكانك تلقي اللقاح بعد ذلك، بغض النظر 
عن الوقت الذي تختاره لتلقي اللقاح.



هل تعد لقاحات فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد-19( فعالة؟

 في التصدي 
ً

هل يعد اللقاح فعاال
للجائحة؟

ما هي اآلثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد-19(؟

يعد اللقاح أحد أكثر اإلجراءات فعالية لحمايتك من فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(. يمكن للقاح 
الوقاية من املرض أو الحد من املضاعفات الخطيرة ومنع الوفاة. كلما زاد عدد األشخاص الذين يتلقون 

اللقاح، قلت احتمالية تكاثر الفيروس. ومع الوقت، يتال�صى تماًما، كما حدث مع العديد من األمراض. 

سيطرت اللقاحات في املجمل على سبعة أمراض خطيرة: الجدري، والدفتيريا، والكزاز، والحمى 
الصفراء، والسعال الديكي، وشلل األطفال، والحصبة.

بعد 14 إلى 28 يوًما من تلقي الجرعة األولى من اللقاح، تتاح 
للشخص الفرصة الكتساب مناعة بنسبة تزيد عن 80% ضد 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(. وقد صممت الجرعة الثانية 
املو�صى بها لتقوية مناعة طويلة األمد ضد الفيروس. ونظًرا 

للمستوى العالي من الحماية بعد جرعة واحدة، تخطط الحكومة 
لتوفير الجرعة الثانية في غضون 120 يوًما )أربعة أشهر(. 

تعتبر اآلثار الجانبية الضارة للقاح قليلة للغاية مقارنة بالعواقب الخطيرة 
واملميتة لفيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(. بعد تلقي اللقاح، قد تشعر بألم 

في موقع الحقن. كما قد تعاني من اآلثار التالية:

التعب والحمى أو القشعريرة	 

الصداع وآالم العضالت أو املفاصل	 

 ما تختفي هذه األعراض الخفيفة إلى املتوسطة بعد يوم أو يومين.
ً
عادة

هل تعد لقاحات فيروس كورونا 
 املستجد )كوفيد-19( آمنة رغم 

إنتاجها بسرعة؟ 

ملطا اهسفن ةمارصلا تولاكوتوربلا ديةنكلا ةحصلا ةر  قدلا ةهجاوم ارطإ يفو .تاحلقالا عيمج ىلع قةب
ملستجدا ان19و .نالدبلا عيمج يف ةيولوقاح أل نع ثحبلا حبصأ ،(تم  زو تعبتا  دض ةيعالملا ةمألزاو-ديوفك) 

.ةقوبسم ريغ ةاءفكب هاتحص نم ققحتلاو اهاربتخاو تاحلقالا دادعة لإبطلوم ةطوخ لك ءارجور إك سوريف
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ُ زةبسنب مايةحلا رال يوف هنإة، فيلعافلا يلاع لقاحلا نأ مع 100%. و لةصاوم نم دب ال

 يف ةيحصلا ريباتدلاخررستغي فوسو .نيق ريبك ةبسن نيصحتة وك نم ةيا ي افمدنع ىتح
رهشأ ةدع ناكسلا. آلاو كسفن مايةح نضمال

ملزيد من املعلومات ولتحديد موعد:

حتى وإن كان الشخص قد أصيب بالفعل بفيروس كورونا املستجد 
)كوفيد-19(، فمن املهم تلقي اللقاح لزيادة الحماية. إن األشخاص الذين 

أصيبوا بفيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(وتلقوا اللقاح ليس بالضرورة 
أن يكون لديهم املزيد من اآلثار الضارة.

نعم. وفًقا ألحدث البيانات املتاحة، فإن اللقاحات الحالية 
فعالة أيًضا ضد تحور الفيروس البريطاني. وال تزال الدراسات 

جارية للتحورات األخرى حول العالم. إذا لزم األمر، سيتم تعديل 
اللقاحات ملقاومة بعض التحورات مقاومة صحيحة.

ال. إن هذا االعتقاد املرتبط بلقاحات الحمض النووي الريبوزي 
املرسال )فايزر ومودرنا( خاطئ. فمن املستحيل تماًما أن تغير لقاحات 
الحمض النووي الريبوزي املرسال جينات الشخص. ال يخترق اللقاح 

حلل الخاليا الحمض 
ُ
نوى الخاليا حيث يوجد الحمض النووي. ت

النووي الريبوزي املرسال بسرعة كبيرة.

ا 
ً

صبت مسبق
ُ
هل ينبغي علّي تلقي اللقاح إذا أ

بفيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(؟

ملاذا نحتاج إلى تلقي اللقاح إذا كان جسم اإلنسان 
قادًرا على هزيمة فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد-19( بشكل طبيعي؟

ملاذا تستمر في حماية نفسك بعد 
تلقي لقاح فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد-19(؟

هل يمكن للقاح فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19( 
تغيير الحمض النووي الخاص بي؟

هل تعد لقاحات فيروس كورونا املستجد )كوفيد-19(
فعالة ضد تحورات الفيروس؟

إن األشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد-19( محميون من هذا املرض. فهم أقل 

عرضة لإلصابة بأعراض الفيروس أو بمرض خطير.




