لقاحات كوفيد :19-األفكار الخاطئة مقابل الحقائق
الحقيقة

الفكرة الخاطئة
لقاحات كوفيد19-

اعتُمدت اللقاحات بسرعة ألن وزارة الصحة الكندية وضعتها عىل قائمة أولوياتها.
خضعت لقاحات كوفيد 19-لتجارب سريرية صارمة ،شأنها شأن جميع اللقاحات
األخرى .تراقب الوكاالت الحكومية وتراجع سالمة اللقاحات باستمرار .تفضل بزيارة
الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الكندية لمعرفة المزيد حول كيفية اعتماد اللقاحات.

ليست آمنة ألنها ُط ّورت
بسرعة كبيرة ولم تُختبر
بشكل كاف.
ٍ

يبدو أن لقاحات كوفيد 19-توفر حماية ضد معظم األنماط المتحورة المثيرة للقلق.
في حين أنه ما زالت هناك إمكانية إلصابة بعض األشخاص الملقحين بالكامل
بالمرض بسبب الفيروس ،إال أن اللقاحات توفر حماية جيدة ضد المرض الشديد
الذي تسببه األنماط المتحورة لكوفيد.19-

ال تقي لقاحات
كوفيد19-من األنماط
المتحورة المثيرة للقلق.

ال أحتاج إىل اللقاح
ألنني أ ُ
صبت مسبقا ً
ُ
بكوفيد.19-

للقاحات كوفيد19-

آثار جانبية شديدة.

حتى لو أُصبت بكوفيد 19-من قبل ،فمن المهم أن تتلقى اللقاح .إصابتك بكوفيد19-
فيروس
كوفيد19-

مرة أخرى أمر ممكن.

في الوقت الحالي ،ال يعلم الخبراء المدة التي يكون فيها اإلنسان محميا ً من اإلصابة
بالمرض مرة أخرى بسبب كوفيد .19-تختلف الحماية التي تتلقاها بعد اإلصابة،
والتي تُسمى المناعة الطبيعية ،من شخص آلخر.
األعراض الطفيفة شائعة بعد تلقيك للقاح كوفيد ،19-كاأللم في موضع الحقن أو آالم
العضالت أو الصداع .هذه إشارات طبيعية تشير إىل أن جسمك يك ّون الحماية .األثار
الجانبية الشديدة نادرة جداً.
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة الكندية للحصول عىل مزيد من
المعلومات حول اآلثار الجانبية للقاح.
حتى بعد تلقي اللقاح:

لن أحتاج إىل ارتداء
الكمامة أو ممارسة
التباعد الجسدي عن
اآلخرين بعد حصولي
عىل لقاح كوفيد.19-

يساعد االستمرار باتباع اجراءات الصحة العامة عىل حماية نفسك واألعضاء اآلخرين
في مجتمعنا الذين قد ال يكونوا ملقحين.

س ُيغ ّير لقاح كوفيد19-

لن يغير حقن الحمض النووي الريبوزي المرسال ( )mRNAوال المادة الوراثية
الموجودة في لقاح الناقل الفيروسي من حمضك النووي.

من حمضي النووي
(.)DNA

لدي حساسية تجاه
البيض لذا ينبغي
علي عدم تلقي لقاح
ّ
كوفيد.19-

•
•

ال يزال نشرك للفيروس ممكنا ً

يحتاج جسمك إىل وقت لتكوين المناعة

يعمل نوعا اللقاحات كالهما مع دفاعات الجسم الطبيعية لتطوير المناعة ضد
كوفيد 19-بأمان.
ال يحتوي أي من لقاحات كوفيد 19-المعتمدة لالستخدام في كندا عىل البيض .لم
يُستخدم البيض في تطوير أو إنتاج أي من اللقاحات.
إن كانت لديك حساسية شديدة ،استشر طبيب العائلة المتابع لك قبل تلقي اللقاح.

الفكرة الخاطئة
تحتوي لقاحات
كوفيد 19-عىل
منتجات الخنزير.

الحقيقة
ال يحتوي أي من لقاحات كوفيد 19-المعتمدة لالستخدام في كندا عىل المنتجات
الحيوانية (بما فيها الخنزير).

الحوامل أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالمرض والوفاة بسبب كوفيد.19-

ينبغي عىل الحوامل
والمرضعات عدم تلقي
لقاح كوفيد.19-

يتفق خبراء الصحة في كندا عىل أن لقاحات كوفيد 19-آمنة وتوفر للحوامل
والمرضعات حماية من المرض الشديد .يمكن أن يُعطى لقاح كوفيد 19-في أي
وقت أثناء الحمل أو عند اإلرضاع.
تحدثي إىل مقدم الرعاية الصحية المتابع لك إن كانت لديك أسئلة حول لقاح
كوفيد.19-

تسبب لقاحات
كوفيد 19-العقم أو
اإلجهاض.

لم يرتبط أي من لقاحات كوفيد 19-بالعقم أو اإلجهاض.

ال يمكنك تلقي اللقاح
إال إن كانت لديك بطاقة
أونتاريو الصحية (.)OHIP

لقاح كوفيد 19-مجاني للجميع في كندا .يمكنك تلقي اللقاح حتى إن لم تكن
تملك بطاقة أونتاريو الصحية .ما عليك سوى تقديم بطاقة هوية حكومية كرخصة
قيادة أو جواز سفر.

ال أستطيع تلقي لقاح
كوفيد 19-ألنني ال أتكلم
أو أفهم اإلنجليزية.

تتوفر خدمات الترجمة الشفهية عبر الهاتف في عيادات كوفيد 19-لألشخاص الذين
يتعلمون اللغة اإلنجليزية أو الذين يشعرون براحة أكبر في التحدث بلغتهم األم.

ال أستطيع تلقي اللقاح
ألنني ال أملك وسيلة نقل
للذهاب إىل الموعد.

المواصالت مجانية .إن كنت بحاجة إىل مساعدة للوصول إىل موعد اللقاح ،اتصل
بالرقم  311أو تفضل بزيارة  halton.ca/COVIDvaccinesلمعرفة الخيارات
المتاحة لك.

ال توجد خصوصية في
عيادة كوفيد.19-

توفر العيادات أماكن مغلقة لألشخاص الذين يرغبون في الخصوصية عند تلقي

اللقاح .إن أردت الحصول عىل الخصوصية عند تلقي اللقاح ،اتصل بالرقم .311

