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ما هو كوفيد-19 أو في�وس الكو�ونا؟
كوفيد-19 هو مرض معٍد يسببه في�وس كو�ونا المستجد الُمسمى بفي�وس كو�ونا-سارس-2، ويعتبر في�وس كوفيد-19 
س��ع العدوى، وقد يختلف تأ�ير العدوى التي �ت�اوح من عدم ظهور  إلى ظهور أع�اض خفيفة أو ظهور أع�اض شديدة. 

الر�تين،  وأم�اض  والسكري،  القلب،  أم�اض  مثل  مزمنة  صحية  مشاكل  من  يعانون  الذ�ن  واألشخاص  السن  كبار  يعتبر 
وأم�اض الكلى، وأم�اض الكبد، والسرطان من أكثر الفئات عرضة لإلصابة بمضاعفات المرض الخطيرة.

كيف ينتقل في�وس كوفيد-19؟
ينتقل في�وس كوفيد-19 عند استنشاق الشخص الرذاذ المتطا�ر في الهواء عند سعال أو عطس أو تحدث شخص مصاب.

ومن ط�ق اال�تقال أيضًا مالمسة أسطح أو مواد ملوثة بالفي�وس ومن ثم لمس الفم أو األنف أو العين. 

ما هي فوائد التطعيمات بشكل عام؟
•  تحمي التطعيمات (اللقاحات)، األطفال والبالغين من اإلصابة ببعض األم�اض المعدية ومضاعفا�ها الخطيرة، وبالتالي 

تؤدي إلى مجتمع معافى خاٍل من هذه األم�اض المعدية واألوبئة.

•  اللقاحات تحقق الغرض بحماية األف�اد والمجتمعات.

•  تعتبر التطعيمات من أفضل التدخالت الط�ية وأنجحها.

•  تحقيق أهداف الب�امج الوطنية الوقائية الستئصال األم�اض والتخلص منها 
العالمية  االست�ا�يجيات  إلى  استنادًا  بالتطعيمات  توقيها  يمكن  حيث 

وأفضل الممارسات.

•  تطو�ر النظام الصحي وجودة حياة أف�اد المجتمع.

ما هو لقاح كوفيد-19؟
سيل  (في�و  النشط  غير  كوفيد-2  سارس-  في�وس  لقاح 
"خاليا في�و") هو منتج تكنولوجيا حيوية غير نشط، �هدف 
إلى توفير المناعة ضد كوفيد-19. تم استخدام هذا اللقاح 
المرحلة  د�اسة  في  المتحدة  العر�ية  اإلما�ات  دولة  في 
الثالثة من التجارب الس����ة للقاح كوفيد-19، وفي وقت 
الحق حصل اللقاح على تص��ح لالستخدام الطارئ، حاليًا تم 
ووقاية  الصحة  و�ارة  قبل  من  للقاح  الرسمي  التسجيل 

المجتمع. 
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كم عدد جرعات اللقاح؟
جرعتين بفا�ق زمني من ثالثة إلى أربعة أسا�يع �ين الجرعتين.

هل يعتبر التطعيم إجباري؟
التطعيم اختياري.

هل التطعيم مجاني؟
نعم. جميع الخدمات الصحية المتعلقة بالتطعيم مجانية.
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من الذ�ن يمكنهم أخذ اللقاح؟
يمكن إعطاء اللقاح لجميع األشخاص ابتداًء من عمر 16 عامًا.

�وصى �إعطاء األولوية لتطعيم الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى وكذلك الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالمضاعفات، 
بما في ذلك: 

•  األشخاص الذ�ن �بلغون 50 عامًا فما فوق.
•  األشخاص الذ�ن يعانون من أم�اض مزمنة أو ضعف المناعة مثل:

-  أم�اض القلب.
-  السكري.

-  أم�اض الر�تين المزمنة.
-  أم�اض الكلى.
-  أم�اض الكبد.

-  السرطان.
•    خضعوا لعملية ��اعة عضو.

•   العاملون في خط الدفاع األول في القطاعين (الحكومي والخاص). 

أ�ن سيتم تقديم خدمة التطعيم؟
الحكومية  الصحية  الم�اكز  من  العديد  في  التطعيم  خدمة  تقديم  يتم 
في  المنتشرة  األخرى  التطعيم  وم�اكز  األحياء  مجالس  وكذلك  والخاصة 

إمارة أبوظبي. 

لم��د من المعلومات يمكنكم ��ارة الموقع أدناه:

www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination 

http://www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination
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هل يحمي اللقاح من اإلصابة بفي�وس كوفيد-19؟
يساعد لقاح كوفيد-19 في الحد من احتمالية اإلصابة ونقله لآلخ��ن، وعندما يتم أخذ 

اللقاح من قبل العديد من األشخاص في المجتمع ستقل احتمالية ا�تشار العدوى.

يحتاج الجسم إلى بضعة أسا�يع بعد أخذ الجرعة الثانية حتى يكون مناعة ضد في�وس 
كوفيد-19. 

قد يتعرض بعض األشخاص لفي�وس كوفيد-19 قبل االستفادة من اللقاح، وكذلك قد 
وتطور  اللقاح  أخذ  بعد  حتى  كوفيد-19  بفي�وس  لإلصابة  األشخاص  بعض  يتعرض 

المناعة، ولكن من المرجح اإلصابة بأع�اض غير شديدة.

هل يمكن أخذ جرعة أخرى من اللقاح من إ�تاج شركة أخرى؟
يجب أخذ الجرعتين من اللقاح من نفس الشركة المصنعة وذلك لضمان سالمة وفعالية اللقاح. 

قد ال أكون متواجدًا ألخذ الجرعة الثانية، هل يمكن تغ�ير الموعد ليوم آخر؟
المطلوب  المناعة  مستوى  على  الحصول  لضمان  بالحضور  وااللت�ام  الثانية  الجرعة  بموعد  االحتفاظ  الض�وري  من 

واالستفادة القصوى من اللقاح، نوصي بأخذ الجرعة الثانية في نفس المركز الذي تم أخذ الجرعة األولى فيه. 

هل من اآلمن أخذ أكثر من نوع من لقاح كوفيد-19؟
ال فإنه من غير اآلمن أخذ أنواع مختلفة من لقاح كوفيد-19.

هل التطعيم آمن لكبار السن وألصحاب األم�اض المزمنة؟
نعم التطعيم آمن لكبار السن والذ�ن يعانون من أم�اض مزمنة، و�وصى �إعطاء هذه الفئات كونهم من الفئات األكثر 
عرضة لإلصابة بمضاعفات عند اإلصابة بكوفيد-19. سيقوم الف��ق الطبي بتق�يم حالة الشخص في حال وجود ما يمنع 

أخذ اللقاح.

هل التطعيم آمن لألشخاص الذ�ن يتناولون األدوية؟
سيتم تق�يم ذلك من قبل الف��ق الطبي، عليك إبالغ الف��ق بجميع األدوية 

التي �تناولها وإذا كانت لديك حساسية من أي نوع.

ما هي موانع أخذ اللقاح؟
• المشاركون في الد�اسة الس����ة لتجارب المرحلة الثالثة من أخذ اللقاح.

•   النساء الحوامل والنساء اللوا�ي يخططن للحمل.
•   النساء الحوامل واللوا�ي يخططن للحمل (خالل 3 أشهر من أخذ اللقاح).

•   النساء المرضعات (ألطفال بعمر أقل من ستة أشهر).
•   األشخاص الذ�ن لد�هم حساسية شديدة تجاه أي من مكونات اللقاح.
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ماذا أفعل بعد أخذ اللقاح؟
بموعد  االحتفاظ  من  تأكد  األولى،  الجرعة  أخذ  بعد 
الجرعة الثانية، من الض�وري الحصول على جرعتين من 
من  فإنه  وكذلك  المثلى.  الفعالية  لضمان  اللقاح 
اإلج�اءات  جميع  ا�باع  في  االستم�ار  الض�وري 

االحت�ا��ة للحد من ا�تشار في�وس كوفيد-19.

عادة ما ت�ول األع�اض الخفيفة دون الحاجة إلى عالج، أما في حال 
الرعاية  مقدم  إلى  التوجه  يجب  شديدة،  أو  متوسطة  أع�اض  ظهور 

الصحية لتلقي العالج الالزم.

•   ألم واحم�ار وتصلب وحكة في موضع التطعيم.

•   ارتفاع درجة الح�ارة وصداع وتعب وغثيان وقيء وإسهال.

•   سعال وحساسية. 

•   ألم في العضالت وألم مفصلي.

•   خمول.

ما هي اآلثار الجان�ية للقاح؟ 
ُيعتبر اللقاح مثل أي دواء يمكن أن يسبب أع�اضًا جان�ية بسيطة. أما احتمالية ظهور أع�اض جان�ية شديدة فهي نادرة. قد 

تحدث بعض اآلثار الجان�ية البسيطة بعد التطعيم، وقد تشمل على:

هل يمكنني التوقف عن ا�باع كل اإلج�اءات 
االحت�ا��ة الخاصة بفي�وس كوفيد-19؟

التدا�ير الوقائية الخاصة  ا�باع  ال يمكنك التوقف عن 
بالحد من ا�تشار في�وس كوفيد-19. 

ماذا سيحدث إذا واجهت أي آ�ار جان�ية بعد أخذ اللقاح؟
اآلثار  عن  للتبليغ   (3 رقم  (اختيار   024493333 على  االتصال  يمكنك 
منشأة  أقرب  إلى  التوجه  يمكنك  كما  أبوظبي)،  إمارة  (في  الجان�ية 

صحية إذا لزم األمر. 
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هل سيعطي التطعيم مناعة دائمة أم سيك�ر سنويًا؟
بما أنه لقاح جديد فال �توفر المعلومات الكافية بهذا الشأن حتى اآلن.

هل يمكنني أخذ التطعيم إذا كنت م��ض؟ 
من األفضل استشارة ط��بك.

هل يمكن لألشخاص الذ�ن أص�بوا ُمسبقًا بفي�وس كوفيد-19 أخذ اللقاح؟
نعم، فإذا كانت اإلصابة بسيطة أو دون ظهور أع�اض سيتم إعطاء اللقاح مباشرة. أما في حال كانت اإلصابة متوسطة 

أو شديدة تطلبت الدخول إلى المستشفى، فسيتم عمل فحص المناعة.

هل يمكنني نقل في�وس كوفيد-19 ألي شخص بعد أخذ اللقاح؟ 
التطعيم  �ين  الجمع  فإن  ذلك  ومع  الوباء،  إنهاء  في  هامًا  إج�اًء  كوفيد-19  تطعيم  يعد 
وا�باع جميع التدا�ير االحت�ا��ة للحد من ا�تشار العدوى �وف�ان الحماية األفضل من في�وس 

كوفيد-19. 

لقد أخذت لقاح االنفلون�ا، هل يجب علي آخذ لقاح كوفيد-19 أيضًا؟ 
أخذ  يجب  ولكن  مهمان،  اللقاحين  كال  كوفيد-19،  في�وس  من  االنفلون�ا  لقاح  يحِم  ال 

اللقاحين بشكل منفصل، بفاصل أسبوعين على األقل. 

كم الفا�ق الزمني �ين أخذ جرعة من لقاح في�وس كوفيد-19 وأي لقاح آخر؟
إن الحد األدنى للفترة الزمنية ما �ين جرعة لقاح في�وس كوفيد-19 وأي لقاح آخر هو من 

2-4 أسا�يع بحسب نوع اللقاح.

الد�اسة  في  شاركوا  الذ�ن  لألشخاص  يمكن  هل 
الس����ة لتجارب المرحلة الثالثة أخذ اللقاح؟

ال يمكنهم ذلك، سيتم التأكد من ذلك من خالل تط�يق "الحصن".

هل يحمي اللقاح من اإلصابة بفي�وس كوفيد-19؟
يساعد لقاح كوفيد-19 في الحد من احتمالية اإلصابة ونقله لآلخ��ن، وعندما يتم أخذ 

اللقاح من قبل العديد من األشخاص في المجتمع ستقل احتمالية ا�تشار العدوى.

يحتاج الجسم إلى بضعة أسا�يع بعد أخذ الجرعة الثانية حتى يكون مناعة ضد في�وس 
كوفيد-19. 

قد يتعرض بعض األشخاص لفي�وس كوفيد-19 قبل االستفادة من اللقاح، وكذلك قد 
وتطور  اللقاح  أخذ  بعد  حتى  كوفيد-19  بفي�وس  لإلصابة  األشخاص  بعض  يتعرض 

المناعة، ولكن من المرجح اإلصابة بأع�اض غير شديدة.
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هيئــة الصحــة 
دبي

و�ارة الصـــــحة 
ووقــــــــــــــاية 

المجتمع

”خدمة إستجابة“
بمــــــركز قـيادة 
عمـــــليات دائرة 
الصــحة أبوظبي

مركــز أبوظبــي 
للصحــة العامــة

80011111
8001717800342

وا�ساب فقط

أ�ن يمكن الحصول على م��د من المعلومات؟
يمكنك التواصل مع م�اكز االتصال التالية:

http://www.adphc.gov.ae

