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 معلومات حول التلقيح الوقائي من فيروس كورونا المستجد المزايا والمساوئ

 
 ما هي الشكوك المتواجدة؟ أسباب جيدة تدفعك لتلقي اللقاح

ض للمراحل الحادة أو المميتة من المرض  اللقاح يحميني من التعرُّ

o  ض أيًضا العديد من الشباب للمراحل الحادة في الموجة الثالثة على وجه الخصوص، تعرَّ
 والتبعات طويلة المدى للمرض. والبعض منها قد يستمر لعدة أشهر.

o  منذ  19-حالة وفاة جراء فيروس كوفيد 91.068، وقعت في ألمانيا 2021يوليو  6بحلول
 بداية الوباء.

 
 اللقاح يحمي عائلتي ويحمي ُمحيطي االجتماعي

o  ا للفيروس، فمنPالممكن أن ينتشر في كثير من األحيان بسبب فترة الحضانة الطويلة نسبي
 دون أن يالحظه أحد. ومع ذلك، يمكن لألشخاص ممن تلقوا اللقاح، كسر سالسل العدوى.

 
 بموِجب تلقي اللقاح، أتحمل المسؤولية االجتماعية

o  .حيث يحمي األشخاص ممن يتلقون اللقاح أيًضا، أولئك الذين ال يستطيعون تلقي اللقاح
الفئة على سبيل المثال: األطفال الرضَّع، واألشخاص الذين يعانون من ويندرج إلى هذه 

ضين لمخاطر عالية.  نقص المناعة، أو المرضى المعرَّ
 

 تلقي اللقاح يزيل الضغط الواقع على كاهل نظام الرعاية الصحية ووحدات العناية المركزة

o شخاص الذين يحتاجون إلى ومن ثم، كلما زاد عدد األشخاص الذين يتم تلقيحهم، قلَّ عدد األ
العالج في المستشفى بسبب المراحل الشديدة من المرض، كما أن تخفيف العبء الواقع على 

بما في ذلك أولئك الذين يعتمدون على  -المستشفيات، يصب في مصلحة جميع المرضى 
 العالج الطبي بسبب أمراض أخرى.

 
 اللقاح يحميك بشكٍل جيد

o قاحات، فإن اللقاحات التي تمَّت الموافقة عليها بالفعل، فعَّالة بحسب الدراسات الخاصة بالل
 للغاية، حيث ينتج الجسم أجساًما مضادةً كافيةً عند تلقي اللقاح.

 
 تلقي اللقاح يُعد مساهمة في الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها

 هل مواد اللقاح آمنة؟

o  ،ا في عملية الموافقة األوروبيةPمتطلبات الجودة لطرح اللقاح عالية جد
للمواد المستخدمة في قدرة التحمل، والسالمة، والفعالية حيث تم فحص 

 لدراسة.اللقاح في ثالثة مراحل ل
 

 لماذا تمت الموافقة على اللقاحات بهذه السرعة؟

o  نظًرا ألن اللقاح كان له األولوية القصوى، فقد تم التخلُّص من العديد من
 العقبات مثل اإلجراءات البيروقراطية أو مشاكل التمويل.

على الرغم من ذلك، فقد اجتازت اللقاحات المعتمدة نفس  مهم: 
 مثل اللقاحات ضد األمراض األخرى.االختبارات المطلوبة، 

 
 هل هناك آثار جانبية لتلقي اللقاح؟

o  كما هو الحال مع أي لقاح، قد تظهر ردود فعل وآثار جانبية عند تلقي
، حيث تحدث ردود فعل من التلقيح، عادةً بعد 19-لقاح فيروس كوفيد

 وقت قصير من التلقيح وتستمر بضعة أيام.
o  ردود فعل على التلقيح، أو أنها تكون طفيفة وفي معظم الحاالت، ال توجد

فحسب. وردود الفعل الخاصة بالتلقيح هذه على سبيل المثال هي: وجود 
 ألم في موضع الحقن، والشعور باإلجهاد أو الصداع.

o   31تم اإلبالغ عن ردود فعل جسيمة إلى معهد "باول إرليش" حتى يوم 
 لقاح. جرعة 1000من بين كل  0.2، فقط بين 2021مايو 

 
 هل يوجد توضيح طبي لألمر؟

o  قبل تلقي اللقاح يجب ملء استمارة التاريخ الطبي، وتوجد إمكانية لعقد
 جلسة مشورة مع أحد األطباء.

o هل اللقاحات تجعل األنسان عقيماً ؟ 

 ال
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o نعم براحة البال نتمنى جميعًا العودة إلى حياتنا الطبيعية وأن نختلط باآلخرين مجدًدا، وأن ن
 مجدًدا، ويساهم كل فرد في كسر سالسل العدوى ووقف تفشي فيروس كورونا.

 
 اللقاح هو فرصتنا إلنهاء الجائحة

o  إذا تلقَّى عدد كاٍف من األشخاص اللقاح، أو إذا كان لديهم بالفعل أجسام مضادة ألنهم نجوا
ى الطويل، يمكن أن يمنع ذلك من العدوى، يُشار إلى ذلك باسم "مناعة القطيع". وعلى المد

 من االنتشار المضاعف، ومن ثم يُساعد في احتواء الوباء.

o هل اللقاحات تغير المورثات او الجينات ؟ 
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 المزيد من المعلومات:

o ) دائرة كليفهkleve.de-https://www.kreis/ ( 

o  وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية شمال الراين ويستفاليا 
)https://www.mags.nrw/ ( 

o ستجد الوزارة االتحادية للصحة: معًا لمواجهة فيروس كورونا الم
)https://www.zusammengegencorona.de/ ( 

o  معهد روبرت كوخ
)https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 ( 

 


