التطعيم ضد كوفيد 19-






يختف كوفيد 19-بي عشية وضحاها.
لن
ي
ً
ر
بفضل اللقاح ،وأيضا من خالل االستمرار يف احتام التدابت الصحية ،يمكننا أن نأمل يف وضع األزمة الحالية وراءنا وأن
نلتقط أنفاسنا ً
قريبا.
ً
ويحم من حولك أيضا من فتوس كورونا.
يحميك اللقاح
ي
إنه مجانا

كيف يعمل اللقاح ؟
•
•
•

ً
أجساما مضادة
بفضل اللقاح ،ينتج جسمك
تساعد هذه األجسام المضادة يف محاربة جزيئات الفتوس
ً
الحقا؟ يف هذه الحالة ،ستحميك األجسام المضادة!
ستتعرض للفتوس

لماذا يتم التطعيم؟
لحماية نفسك وحماية من حولك.
إن فتوس كورونا خطت عىل كثت من الناس:
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 65
عاما وأكت
•
األشخاص المصابي بأمراض الرئة ،القلب أو األوعية الدموية
•
المناع (مثل الرسطان)
الجهاز
ضعف
أو
السكري
بداء
المصابي
األشخاص
•
ي
ً ً
أيضا عىل الشباب واألشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.
لكن الفتوس يمكن أن يكون خطتا

لمحاربة انتشار الفتوس




ر
سينترس الفتوس برسعة أقل .وهذا ما يسم بالمناعة الجماعية.
إذا تم تطعيم أكت من  ٪70من سكان بلجيكا،
ستعود حياتك إىل طبيعتها بشكل أرسع.
سيكون جسمك أقوى لمحاربة الفتوس.

كيف يست التطعيم؟




ستحصل عىل حقنة يف أعىل الذراع
بالنسبة لبعض اللقاحات ،تحصل عىل حقنة ثانية بعد أسابيع قليلة من اللقاح األول
ر
ً
تلف اللقاح ،ستتمتع بالحماية الكافية ضد فتوس كورونا
بعد  14يوما من ي

هل اللقاح آمن؟



يتطلب إنتاج اللقاحات ً
قدرا ً
الختة .يعمل العلماء يف العديد من البلدان بجد إلنتاج اللقاحات يف أرسع وقت ممكن.
كبتا من ر
تمت مراقبة اللقاح بدقة من قبل العديد من السلطات المستقلة .إنه آمن.

هل التطعيم يسبب اعراض جانبية؟
تعان:
ممكن أن ي
 oمن رد فعل جلدي خفيف ،ألم أو تورم يف أعىل الذراع
 oمن التعب
 oمن صداع الراس
 oمن حم خفيفة
طبيع وليس خطت ،تزول اآلثار الجانبية بعد بضع ساعات أو بضعة أيام.
هذا أمر
ي

من سيتم تطعيمه؟




يخص التطعيم جميع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 18+
عاما
مجان للجميع
تطوع وهو
يتم التطعيم ضد رفيوس كورونا عىل أساس
ي
ي
اللقاح ليس اجباريا

سيتم إعالمك من قبل أشخاص تثق بهم من مجتمعك ،من الذين يستضيفونك أو من هم عىل تواصل معك.
بطريقتي:
يتم تنظيم اللقاح
ر
 إما أن تحصل عليه يف المكان الذي تتواجد فيه -أو يتم اصطحابك إىل أقرب مركز للقاح عن طريق وسيلة نقل منظمة

ُ
سيطلب منك تقديم اسمك وكنيتك وتاري خ ميالدك ى
حت تتمكن من الحصول عىل بطاقة اللقاح .إذا لم ترغب يف إعطاء التفاصيل الخاصة
ى
بك ،فيمكن إجراء اللقاح بشكل مجهول ولكن يف هذا الحال لن تتلق بطاقة اللقاح.
يتم تحديد ى
فية مراقبة من  15إىل  30دقيقة بعد الحقن.

بمجرد التطعيم ،استمر ف ر
احتام اشارات الحواجز:
ي
يجب أيضا توخ الحذر لبعض الوقت مع ر
المبان ...... ،إلخ) لعدة أسباب:
احتام جميع االحتياطات المفيدة( :ارتداء قناع ،إبعاد جسدي ،نظافة اليدين ،تهوية
ي
ي

 ال يحم اللقاح ر
مبارسة بعد تناوله.
ي
ً
 يتم تطعيم السكان تدر ً
يجيا ،وال يتم تطعيمنا جميعا يف نفس الوقت؛

يف حال حدوث أي مشكلة ،يمكنك االتصال باألشخاص الموثوق بهم يف مجموعتك .يف حالة الطوارئ ،يمكنك االتصال بالرقم 112
للحصول عىل المساعدة الطبية الطارئة.

تم إنجاز وترجمة هذه الوثيقة من قبل خدمة ر
التجمةSetisW

