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لقد مرضت بكوفيد –  ،19هل يجب أن أحصل على اللقاح؟
نعم .إن المناعة من عدوى سابقة ال تدوم طويالً .من المحتمل أن تمرض مرة أخرى
بكوفيد –  .19احصل على جرعتين من اللقاح لتأمين وقاية أفضل.

ما هو أفضل لقاح؟
جميع لقاحات كوفيد –  19المعتمدة من قبل صحة كندا تقي من المرض الشديد
من كوفيد – .19

هل لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال  mRNAقابلة للخلط؟
في كال اللقاحين المعتمدين على الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA
ت(مودرنا وفايزر) ستعمل تكنولوجيا مماثلة ،ويعتبر اللقاحان آمنين للخلط بينهما.
لوقاية أفضل وأطول ،من المهم للغاية الحصول على جرعتين.

هل التطعيم باللقاح آمن إذا كانت عندي حالة مناعة ذاتية و/أو مشاكل
صحية أخرى؟
نعم ،تم إعطاء ماليين جرعات لقاح كوفيد –  19ألناس عندهم أمراض متعددة ،مثل مرض القلب،
ربو ،سكري ،روماتيزم ،سرطان وعمليات زراعة أعضاء .إن اللقاحات تقي من المرض الشديد
من كوفيد –  .19إذا كانت لديك أسئلة ،تحدث مع مقدم الرعاية الصحية.

هل اللقاح آمن لمن عندهم حساسية؟
إن لقاح كوفيد –  19ال يحتوي على البيض ،جيالتين ،مواد حافظة أو مضادات حيوية.
سيطلعك مقدم الرعاية الصحية على مكونات اللقاح للتأكد من أنه آمن لك .بعد التطعيم باللقاح،
تكون ولمدة على األقل  15دقيقة تحت الرقابة ألي تفاعالت قد تحصل .يتم عالج أي تفاعالت
على الفور.
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هل للقاح آثار جانبية؟
يكون عند بعض األشخاص آثار جانبية طفيفة مثل صداع ،حمى ،قشعريرة برد أو ألم
مكان التطعيم .تحصل اآلثار الجانبية أكثر بعد الجرعة الثانية .قد تستمر التفاعالت من
 1يوم إلى  3أيام .يمكنك تناول أدوية بدون وصفة طبية بعد اللقاح للتخفيف من األعراض.

إذا كنت أتعاطى العقاقير أو الكحول ،هل يعتبر اللقاح آمن لي؟
نعم ،أن التطعيم باللقاح آمن إذا كنت تتعاطى عقاقير أو كحول.

بعد التطعيم بجرعتين ،هل يمكنني العودة لنشاطاتي "العادية"؟
بعد مضي أسبوعين على التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كوفيد –  ،19يعتبر الشخص
أنه ملقح بشكل كامل .وإلى أن يتم تطعيم معظم الناس بشكل كامل ،يجب االستمرار في
الحفاظ على مسافة مترين بينك وبين اآلخرين ،وارتداء الكمامة في األماكن العامة المغلقة
أو في الهواء الطلق حيث يكون التباعد متعذرا ً وكذلك يجب غسل اليدين.

ما هي الفوائد من التطعيم باللقاح؟
كلما زاد عدد الملقحين ،تنخفض اإلصابات بكوفيد –  ،19لذلك يمكن رفع بعض إجراءات
الصحة العامة وإعادة فتح المحالت التجارية واألعمال .وهذا يعني أننا جميعا ً قد عدنا لممارسة
نشاطاتنا ،ال سيما:
 oزيارة أفراد العائلة العاجزين أو األصدقاء براحة بال.
 oالسفر
 oحضور الفعاليات الفنية ،الترفيهية أو الرياضية
كما أن الحصول على اللقاح يخفف من الضغط على نظامنا الصحي،
وبذلك يمكن متابعة العمليات الجراحية والعالجات األخرى.
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة  toronto.ca/COVID19أو االتصال بصحة تورنتو العامة
على رقم الهاتف .416-338-7600
.

