أهم األسئلة الشائعة حول لقاح كوفيد19-
تُعد اللقاحات اإلنجاز العلمي الوحيد الذي أدى إلى إطالة متوسط العمر المتوقع.

كما أن التطعيم هو السبيل الوحيد إلنهاء هذا الوباء والعودة إلى حياتنا الطبيعية.
احم نفسك وأحبائك ومجتمعك بالتطعيم.
ِ

لماذا يجب أن أتلقى التطعيم؟
يمكن أن تؤدي عدوى كوفيد 19-إلى وفاة األشخاص المرضى
واألصحاء في أي مرحلة عمرية.
وحتى إذا لم يمت الشخص بسبب كوفيد ،19-فقد يعاني من
مضاعفات طويلة المدى بما في ذلك فقدان الذاكرة واإلرهاق
وصعوبات التنفس غير المبررة وتلف الرئتين والقلب .وقد أُنشأت
العيادات لدعم العديد من مرضى كوفيد 19-الذين ،على الرغم من
أنهم لم يعودوا مصابين ،ال يمكنهم العودة إلى العمل أو العيش حياة
طبيعية.

كيف يعمل اللقاح؟
يُعلم اللقاح جهاز المناعة في أجسامنا كيفية محاربة الفيروس
وحمايتنا من اإلصابة بالمرض إذا تعرضنا لكوفيد .19-ال يمكن
للقاح نقل كوفيد 19-إليك.

ما المقصود بمناعة القطيع ولماذا هي مهمة؟
إذا كان هناك عدد كافٍ من األشخاص يتمتعون بالمناعة ،فبالتالي لن
يكون من السهل انتشار الفيروس فيما بينهم .نحتاج لتطعيم %80- 70
من السكان لتحقيق مناعة القطيع والعودة إلى حياتنا اليومية ،وإعادة فتح
األعمال التجارية ،والعناق ورؤية األحباء مرة أخرى.

ي الحصول على لقاح؟
لقد أُصبت بالفعل بكوفيد .19-هل يجب عل ّ
حتى لو كنت مصابًا بكوفيد 19-في الماضي ،فاستمرار المناعة شيء
غير مؤكد المدة .ومن الممكن إصابتك بكوفيد 19-مرة أخرى .ال
يزال يتعين عليك الحصول على اللقاح لحماية نفسك واآلخرين.

مضطرا لالبتعاد عن وجهي بعد التطعيم؟
هل سأظل
ً
نعم .ال زال من المهم تطبيق تدابير الصحة العامة حتى يتلقىمعظم
الناس التطعيم.

كم من الوقت سوف يستغرق األمر ألصبح لدي مناعة بعد تلقي
التطعيم؟
يستغرق األمر أسبوعين بعد الجرعة الثانية حتى يتمكن الجسم من
بناء المناعة بعد التطعيم .ويمكن أن يُصاب شخص ما بالفيروس
قبل التطعيم مباشرة أو بعده مباشرة ويمرض ،ألن اللقاح لم يأخذ
لوقت الكافي لتوفير الحماية للجسم.

هل تم تسريع إنتاج اللقاح؟
لم يتم تخطي أي خطوات ،وتم اتباع جميع إجراءات السالمة في
إنتاج اللقاح وتقديمه .وتم تطوير اللقاحات بسرعة بسبب التقدم
التكنولوجي وألن األجزاء غير الطبية من الموافقة (العمليات
البيروقراطية والموافقات المعتمدة) كانت سريعة التتبع.

هل ت ُوجد آثار جانبية؟
يمكن أن تكون هناك آثار جانبية من لقاح كوفيد ،19-ولكنها من
المرجح أن تكون خفيفة وتختفي في غضون أيام قليلة .اآلثار
الجانبية األكثر شيوعًا هي ألم العضالت والصداع والحمى أو
القشعريرة.
وسوف تخضع للمتابعة بحثًا عن أي رد فعل حساسية محتمل بعد
التطعيم.

هل اللقاح آمن؟
التطعيم آمن .يُعد التطعيم أكثر أمانًا من اإلصابة بهذا المرض ومن
المحتمل أن تعاني من آثار جانبية طويلة المدى .تلقى الماليين من
الكنديين بالفعل لقا ًحا وثبت أن اللقاحات آمنة .ال يمكن للقاح تغيير
الحمض النووي الخاص بك.
إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل الحساسية الشديدة ،أو ضعف جهاز
فاستشر طبيبك قبل الحصول على التطعيم.
ت حاملة،
المناعة ،أو كن ِ
ِ

لمزيد من المعلومات حول فرص دعم  ،19toZeroيرجى التواصل عبرinfo@19tozero.ca :
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