
األســـــئلة األكـــــــثر شـيوعًا
كوفيد-19 تطـــــــــعيمات 
(لقـــــاح فــــــاي�ر - �يــو�تيك) 
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يتوفر حاليًا في إمارة أبوظبي نوعين من اللقاحات لتطعيم األف�اد ضد في�وس كوفيد-19، وهما لقاح سينوفارم، ولقاح 
فاي�ر- �يو�تيك. �توفر التطعيمات مجانًا واختيا��ًا لل�اغ�ين من المواطنين والمقيمين، لمن يتمتع باألهلية الصحية للحصول 

على اللقاح، وبحسب قائمة الفئات وأولويات التطعيم.

�وفر هذا المستند األسئلة األكثر شيوعًا حول لقاح فاي�ر – �يو�تيك ضد كوفيد-19. 

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 حيث يمكن توقيها بالتطعيمات استنادًا إلى 
االست�ا�يجيات العالمية وأفضل الممارسات.

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

ما هو لقاح فاي�ر - �يو�تيك ضد كوفيد-19، وكيف يعمل؟
يعمل لقاح فاي�ر – �يو�تيك بتقنية الحمض النووي ال��بوزي المرسال (mRNA)، تعمل هذه التقنية �إعطاء تعليمات لخاليا 
جسم اإلنسان حول كيفية صنع جزء غير ضار من أحد ب�وتينات في�وس كوفيد-19، وبعد ذلك �بدأ الجسم بتكو�ن استجابة 

مناعية وُصنع أجسام مضادة بعد التطعيم.
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فهل  كوفيد-19،  لقاحات  من  واحد  نوع  من  أكثر  توفر  إذا 
سأ�مكن من اختيار نوع اللقاح الذي سآخذه؟

المتوفرة في وقت  اللقاحات  على  الذي ستأخذه  اللقاح  نوع  يعتمد    •
التطعيم .

•  سيتم إعالمك بنوع اللقاح الذي ستأخذه في موعد التطعيم.

•  جميع اللقاحات المتوفرة فعالة في الوقاية من اإلصابة الشديدة من 
عدوى كوفيد-19.

سالمة  ضمان  على  المتاحة  والعلمية  الس����ة  الد�اسات  �تائج  أ�بتت    •
المعلومات  م�اقبة  �تم  كما  المستخدمة،  اللقاحات  جميع  وفعالية 
واآلثار الجان�ية المتعلقة باللقاحات المستخدمة عن كثب وباستم�ار من 

قبل الجهات الصحية المختصة. 

لم��د من المعلومات حول أنواع اللقاحات وأماكن توفرها، يمكنكم ��ارة 
الموقع أدناه:

https://www.adphc.gov.ae/ 



هل يعتبر التطعيم إجباري؟
التطعيم اختياري، ولكن ننصح جمیع المؤھلین بأخذه للحماية ضد مرض كوفيد-19 ومضاعفا�ه.

هل التطعيم مجاني؟
نعم. جميع الخدمات الصحية المتعلقة بالتطعيم مجانية.
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من الذ�ن يمكنهم أخذ اللقاح؟
يمكن إعطاء اللقاح لجمیع األشخاص ابتداًء من عمر 12 عامًا.

سیتم إعطاء األولویة لتطعیم المواطنین والمقیمین الذ�ن لم یأخذوا لقاح كوفید- 19 من قبل.

كم عدد جرعات اللقاح؟
جرعتين بفا�ق زمني مدته ثالثة أسا�يع �ين الجرعتين.

أ�ن سيتم تقديم خدمة التطعيم؟
لشركة  التابعة  الصحية  المنشآت  بعض  في  التطعيم  خدمة  تقديم  يتم 

"صحة"، باإلضافة إلى م�افق مبادلة للرعاية الصحية.

قائمة  على  للتعرف  أدناه  الموقع  ��ارة  يمكنكم  المعلومات،  من  لم��د 
م�اكز التطعيم:

 https://www.adphc.gov.ae/ 

قد ال أكون متواجدًا ألخذ الجرعة الثانية، هل يمكن تغ�ير 
الموعد ليوم آخر؟

بالحضور  وااللت�ام  الثانية  الجرعة  بموعد  االحتفاظ  الض�وري  من 
واالستفادة  المطلوب  المناعة  مستوى  على  الحصول  لضمان 
المركز  نفس  الثانية في  الجرعة  بأخذ  نوصي  اللقاح،  القصوى من 

الذي تم أخذ الجرعة األولى فيه. 

أقرب وقت ممكن من  اللقاح في  الثانية من  الجرعة  إعطاء  يجب 
قم  للتأجيل،  طارئ  سبب  وجود  حال  وفي  الثانية،  الجرعة  موعد 

باالتصال بمركز التطعيم إلعطاء موعد آخر.

 



هل تستطيع النساء الحوامل أو المرضعات أخذ لقاح فاي�ر – 
�يو�تيك ضد كوفيد-19؟

هناك بعض اللقاحات اآلمنة للسيدات الُمرضعات التي قد �وصي بها 
حول  المختص  الط�يب  استشارة  الُمرضع  للم�أة  يمكن  الط�يب، 

الخيا�ات اآلمنة.

سالمة  حول  كافية  �يانات  توجد  فال  الحوامل  للنساء  بالنسبة  أما 
اللقاح للسيدات الحوامل.

هل من اآلمن أخذ أكثر من نوع من لقاح كوفيد-19؟
يتم حاليًا تق�يم سالمة وفعالية أخذ أنواع مختلفة من لقاحات كوفيد-19، حيث ال توجد معلومات كافية حول سالمة 

هذه الممارسة حتى اآلن.

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، حيث ال توجد معلومات 

كافية حول سالمة هذه الممارسة حتى اآلن.

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.
• الذ�ن يعانون من حاالت محددة (سيتم تق�يم ذلك من قبل الف��ق الطبي).

• األشخاص الذ�ن لد�هم حساسية شديدة تجاه أي من مكونات اللقاح.
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ماذا أفعل إذا واجهت أي آ�ار جان�ية بعد أخذ 
اللقاح؟

 (3 رقم  (اختيار   024493333 على  االتصال  يمكنك 
كما  أبوظبي)،  إمارة  (في  الجان�ية  اآلثار  عن  للتبليغ 
يمكنك التوجه إلى أقرب منشأة صحية إذا لزم األمر. 

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

•  ألم، تورم، احم�ار في موضع التطعيم.

•  ارتفاع في درجة الح�ارة، قشع��رة، صداع، تعب، غثيان.

•  ألم في العضالت وألم مفصلي.

•  الشعور بتوعك

•  قد يصاب بعض األشخاص بآ�ار جان�ية أخرى، مثل رد فعل تحسسي شديد.

 

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 يحِم اللقاح من اإلصابة بفي�وس كوفيد-19؟
يساعد لقاح كوفيد-19 في الحد من احتمالية اإلصابة ونقله لآلخ��ن، 
المجتمع  في  األشخاص  من  العديد  قبل  من  اللقاح  أخذ  يتم  وعندما 

ستقل احتمالية ا�تشار العدوى.

يحتاج الجسم إلى مدة تصل حتى أسبوعين بعد أخذ الجرعة الثانية حتى 
يكون مناعة ضد في�وس كوفيد-19. 

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

اإلصابة بأع�اض غير شديدة.

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

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



ماذا أفعل بعد أخذ اللقاح؟
بعد أخذ الجرعة األولى، تأكد من االحتفاظ بموعد الجرعة الثانية، من الض�وري الحصول على جرعتين من اللقاح لضمان 
في�وس  ا�تشار  من  للحد  االحت�ا��ة  اإلج�اءات  جميع  ا�باع  في  االستم�ار  الض�وري  من  فإنه  وكذلك  المثلى.  الفعالية 

كوفيد-19. 

من الض�وري المتابعة للجرعة الثانية في نفس مركز التطعيم الذي تلقيت فيه الجرعة األولى.

هل سيعطي التطعيم مناعة دائمة أم سيك�ر سنويًا؟
تعمل الجهات الصحية المعنية حاليًا لتحديد دو��ة أخذ اللقاح كما هو الحال مع اللقاحات األخرى مثل لقاح االنفلون�ا 

الموسمية وذلك لضمان توفير المناعة المناسبة لألشخاص. 

من الصعب تحديد المدة التي ستستمر فيها المناعة لدى األشخاص في الوقت الحالي ألننا بدأنا منذ فترة بسيطة في 
عملية التطعيمات وقد تختلف الفاعلية من م��ض إلى آخر بحسب استجابته المناعية ونوع اللقاح الذي يتلقاه.

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 ولكن بعد الوصول إلى التعافي الس��ري، وذلك حوالي أربعة أسا�يع من ظهور األع�اض، 

أو بعد م�ور أربعة أسا�يع من أول �تيجة فحص إيجا�ية لمن ال تظهر عليهم أع�اض المرض.

كما يجب على متلقي العالج باألجسام المضادة خالل اإلصابة بفي�وس كوفيد-19 اال�تظار 90 
�وميًا قبل أخذ لقاح فاي�ر – �يو�تيك ضد كوفيد-19.

الحمض  �يو�تيك ضد كوفيد-19 على   – لقاح فاي�ر  �ؤثر  هل 
النووي DNA وبالتالي �ؤثر على الصفات الو�ا�ية والجينات؟

نواة  إلى  أبًدا   (mRNA) المرسال  ال��بوزي  النووي  الحمض  يدخل  ال 
الجسم  يقوم  الو�ا�ية)،  (المادة  النووي  الحمض  ُيحفظ  حيث  الخلية 
الجهاز  تحفيز  من  ا�تهائها  من  قصير  وقت  بعد   (mRNA) من  بالتخلص 
الو�ا�ية  الصفات  على  تأ�ير  أي  يسبب  ال  فاللقاح  وعليه  المناعي، 

والجينات.

هل يمكنني نقل في�وس كوفيد-19 ألي شخص بعد 
أخذ اللقاح؟ 

الوباء، ومع ذلك  إنهاء  إج�اًء هامًا في  يعد تطعيم كوفيد-19 
فإن الجمع �ين التطعيم وا�باع جميع التدا�ير االحت�ا��ة للحد من 
ا�تشار العدوى �وف�ان الحماية األفضل من في�وس كوفيد-19. 

www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)



هل �ؤثر لقاح فاي�ر – �يو�تيك ضد كوفيد-19 على الحشو الجلدي (الفيلر)؟
بعد أخذ اللقاح قد ُيصاب األشخاص الذ�ن تلقوا حقن "الفيلر" بتورم في موضع الحقن أو بالقرب منه، وعادة ما يكون 

التورم في الوجه أو الشفتين، يعتبر هذا التورم مؤقت وي�ول بعد أخذ العالج الالزم.

يمكن إعطاء لقاح كوفيد-19 لألشخاص الذ�ن تلقوا حقن "الفيلر" وليس لد�هم موانع للتطعيم، قم بالتواصل مع مقدم 
الرعاية الصحية في حال تورم المناطق التي تحتوي على "الفيلر" أو بالقرب منها بعد التطعيم.

هل يجب على السيدة تغ�ير موعد صورة الثدي الشعاعية (الماموج�ام) بعد أخذ لقاح كوفيد-19؟
يمكن للقاح أن يسبب تورم الغدد اللمفاوية أسفل الذ�اع المحقونة، وُيعد التورم عالمة ط�يعية على بناء الجسم لمناعة 
لمدة  باال�تظار  لذا فإنه �وصى  �تيجة تصو�ر خاطئة،  الحصول على  التورم  أن يسبب هذا  لفي�وس كوفيد-19، ويمكن 
�ت�اوح �ين أربعة إلى ستة أسا�يع بعد أخذ الجرعة الثانية قبل إج�اء تصو�ر الثدي باألشعة، ش��طة أن ال يسبب هذا التأخير 

بالتأ�ير سلبًا على صحة الم�أة. 

كم الفا�ق الزمني �ين أخذ جرعة من لقاح فاي�ر – �يو�تيك ضد كوفيد-19 وأي لقاح آخر؟
إن الحد األدنى للفترة الزمنية ما �ين جرعة لقاح فاي�ر –�يو�تيك ضد كوفيد-19 وأي لقاح لمرض آخر هو أسبوعين.

هل يعتبر لقاح فاي�ر – �يو�تيك ضد كوفيد-19 من أفضل من اللقاحات 
المتوفرة حالًيا في دولة اإلما�ات؟

من  الوقاية  في  وفعالة  آمنة  الدولة  في  باستخدامها  المص�ح  اللقاحات  جميع 
يتم  التي  اللقاحات  من  المختلفة  األنواع  ألن  نظً�ا  الشديدة،  كوفيد-19  عدوى 
تطو�رها في جميع أنحاء العالم ال ت�ال جديدة وقيد الد�اسات، فمن المهم مواكبة 

المعلومات المقدمة من قبل الجهات الصحية المعنية في الدولة.

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

ال يمكنهم ذلك حاليًا.
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هيئــة الصحــة 
بدبي

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:


