) (COVID-19ما ينبغي توقعه بعد تلقي لقاح فيروس كورونا
ما الذي ينبغي أن أقوم به بعد تلقي اللقاح؟
انتظر لمدة  15دقيقة بعد تلقي اللقاح للتأكد من عدم وجود آثار جانبية للقاح .خالل تلك
الفترة ،ال تقد أي مركبة أو أي من وسائل النقل.
يمكن أن يُطلب منك االنتظار لمدة  30دقيقة إن كانت هناك مخاوف بشأن احتمالية حدوث
حساسية من اللقاح.

أبلغ طاقم العيادة إذا شعرت بتوعك أو ظهرت عليك أي من األعراض التالية:

الشرى (نتوءات في الجلد
تسبب الهرش)

صعوبة التنفس

تورم وجهك ،أو لسانك ،أو حلقك

الدوار

ما الذي يمكن أن أتوقعه أثناء األيام القليلة التالية؟
في بقية أنحاء جسمك:

في الذراع التي تلقيت فيه اللقاح:

•الحمى
•القشعريرة
•التعب
•الصداع
•ألم العضالت/المفاصل

•األلم
•االحمرار أو التورم

متى ينبغي عليك أن تتصل بالطبيب؟
حدوث تفاعالت الحساسية إزاء اللقاح نادرة ،ولكنها يمكن أن تحدث خالل مدة تصل إلى
ثالثة أيام بعد تلقي اللقاح .اتصل بالطبيب إذا أصبت بأي من األعراض المذكورة أدناه :إذا
كانت أعراضك شديدة ،فاتصل بالرقم .911
•الحمى العالية (أعلى من  40درجة مئوية)
•التشنجات أو النوبات الصرعية
•األعراض الخطيرة األخرى (مثل اإلحساس
بما يشبه وخز "اإلير والمسامير" أو التنميل)

•الشرى
•تورم الوجه أو الفم
•صعوبة التنفس
•الشحوب الشديد والدوار الخطير

أشياء ينبغي تذكرها بعد تلقي اللقاح

داوم على اتباع إجراءات الصحة العامة لمنع
انتشار فيروس كورونا (.)COVID-19

ال تتلقّ أي لقاحات أخرى لمدة  28يو ًما من كل
يوص الطبيب بذلك).
جرعة (ما لم
ِ

تلقي جرعتك الثانية من لقاح فيروس كورونا ()COVID-19
تتوقف المدة بين جرعتيك األولى والثانية على اللقاح الذي تلقيته
وعلى توجيهات الصحة العامة.
•ينبغي أن تتلقى جرعة ثانية من نفس اللقاح الذي سبق لك تلقيه.
•احتفظ بهذه النشرة وبإيصال مطبوع لتطعيم فيروس كورونا
( )COVID-19من يوم تلقيك للقاح في مكان آمن.
أحضر إيصال تطعيم فيروس كورونا ( )COVID-19معك لتلقي
• ِ
الجرعة الثانية من اللقاح.

المزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات والتحديثات ،تفضل بزيارة  halton.ca/COVID19أو
اتصل بالرقم .311

تم آخر تحديث في  ،25مارس .2021

