
هل يمكن أن يتسبب اللقاح 
في اإلصابةبفيروس كورونا

)كوفيد(19-؟
 

ال. فيروس كورونا (كوفيد-19)
 حالة طارئة صحية عامة وقد
 حصل الباحثون عىل التمويل
الكافي لدراسة اللقاح بشكل

سريع.
 

نعم. يوصى بحصول
 األفراد عىل اللقاح حتى لو كانوا
مصابين بالفعل بفيروس كورونا

(كوفيد- 19) . ً علما بأن اللقاح قد
يوفر حماية أفضل من أي مناعة

طبيعية تنشأ عن اإلصابة بالفيروس
نفسه.

1.نعم. تبًعا للقاح الذي تتلقاه،
يستغرق الوصول إىل الحماية

الكاملة بعد الجرعة النهائية ما يصل
إىل 4 أسابيع. سوف تحتاج أيضا إىل

ارتداء األقنعة حتى تتوفر لدينا المزيد
من المعلومات حول ما إذا كان

اللقاح يمنعك من نشر الفيروس. 
 

هل ال يزال يتعين علي
 ارتداء قناع بعد تلقي

اللقاح؟

 

و فقط mRNA ال. فلقاح
بمثابة رسالة يقرأها الجسم.

وال يمكنه تغيير الحمض النووي
أو الجينات

1.ال. ال يمكن ألي لقاح مضاد لفيروس
كورونا المستجد (كوفيد-19) أن يغير

حمضك النووي أو موروثاتك (جيناتك).

 

ال. ال تحتوي اللقاحات عىل
فيروسات حية.

 

هل تم تطوير اللقاح بسرعة
أكبر مما ينبغي؟

 

لقاح كوفيد-19



ال. فوضع الهجرة أو بطاقة الضمان
االجتماعيغير

.مطلوبين لتلقي اللقاح

هل سيطلب مني تحديد وضع
الهجرة الخاصبي قبل أن
أحصل عىل اللقاح؟

نعم. فال يجوز لموفري
اللقاحات مشاركةأي

معلومات شخصية عنك مع دائرة

الهجرةوالجمارك أو
أي شخص خارج منظومة

.الرعايةالصحية
 

هل تكون معلوماتي
محمية؟

ال. ال يحتوي اللقاح عىل أي
أجهزة تتبع أو شرائحإلكترونية.

ال. فتلقي اللقاح يتم بكامل
.إرادتك

 

هل سيتم إجباري عىل تلقي 

هل يسبب اللقاح أعراضا
جانبية؟

قد تختلف األعراض الجانبية من 
شخص آلخر. فقد يشعر البعض

باأللم أو اإلرهاق أو الصداع.
 فيما قد يعاني البعض من

الحمى والقشعريرة.
 وقد تشعر بالمزيد من

األعراض بعد الحقنة الثانية.

وتعتبر هذه األعراض إشارةبا
إىل فاعليةاللقاح وتزول غال

بعد عدة أيام.

سمعت أن اللقاح قد يؤثر عىل

فرصي في اإلنجاب.
اللقاح سيؤثر عىل فرصك

في إنجاب األطفال.

ال. ال يوجد دليل عىل أن

سمعت أن اللقاحقد يسبب

الوفاة. هل هذا صحيح ؟

 
أن يزيد من مخاطر حدوث
 الوفاة. بل هناك أدلة واضحة

 عىل
فوائد اللقاح تفوق مخاطره

ال يوجد دليل عىل أن اللقاح
 

هل يحتوي اللقاح عىل شريحة
  

إلكترونية؟

اللقاح؟


