معلومات عن التلقيح ضد فريوس كورونا «كوفيد »19
منذ ديسمرب/كانون األول  2020ميكن الحصول يف سويرسا عىل لقاح ضد فريوس كورونا «كوفيد  .»19وتجدون هنا أهم األسئلة واإلجابات عن التلقيح.

هكذا نحمي أنفسنا.
هل للتلقيح تأثري؟ وهل اللقاح آمن؟
نعم .للتلقيح ضد فريوس كورونا «كوفيد  »19تأثري ،كام أن اللقاح آمن .وقد درس املعهد السويرسي لألدوية
 Swissmedicهذا األمر بعناية .ومل يحصل اللقاح عىل ترصيح باالستخدام إال بعد الدراسة.
كام تم اختبار اللقاح عىل آالف كثرية من الناس .وتؤكد الدراسات أن :للتلقيح تأثري ،كام أن اللقاح آمن .حتى لكبار السن
وكذلك األشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة.
كام أن التلقيح ال يؤدي إىل آثار جانبية خطرية .وقد أثبتت الدراسات العلمية هذا اآلن .كام يواصل املعهد السويرسي
لألدوية  Swissmedicمراقبة أمان وفعالية اللقاح.
هام :مخاطر وجود آثار جانبية خطرية بعد التلقيح ضئيلة للغاية .لكن مخاطر اإلصابة مبرض خطري بعد العدوى بفريوس
أشخاصا معينني برضورة التلقيح.
كورونا أكرب بكثري .لهذا تنصح وزارة الصحة االتحادية ()BAG
ً
من الذي ينبغي عليه تلقي اللقاح؟
وفق وزارة الصحة االتحادية ( )BAGينبغي عىل األشخاص التاليني تلقي اللقاح:
 .1األشخاص املُعرضون للخطر بشكل كبري مثل كبار السن ومن يعانون من أمراض سابقة .هام :بالرغم من أن السيدات الحوامل
تعترب من األشخاص املُعرضني للخطر بشكل خاص ،لكن ينبغي عليهن عدم تلقي اللقاح.
 .2العاملون يف املستشفيات ويف األماكن التي يحدث فيها اتصال مع املرىض .وكذلك األشخاص الذين يقومون عىل رعاية أشخاص ُمعرضني للخطر بشكل خاص.
 .3األشخاص الذين يعيشون يف نفس املنزل مع أشخاص ُمعرضني للخطر بشكل خاص.
 .4السكان واملتواجدون يف أماكن عمل أو البيوت الجامعية أو مجموعات سكنية يرتفع فيها خطر اإلصابة .عىل سبيل
املثال أماكن عمل وسكن املُعاقني .وكذلك العاملون يف أماكن العمل أو البيوت الجامعية أو املجموعات السكنية هذه.
 .5جميع البالغني اآلخرين الراغبون يف الحصول عىل اللقاح.
كام ميكن لألشخاص الذين أُصيبوا من قبل بفريوس كورونا «كوفيد  »19الحصول عىل اللقاح .لكن يُنصح بأن يتلقوا اللقاح بعد
مرور ثالثة شهور من تعرضهم لإلصابة بالعدوى.
هام :هل تعاين من ارتفاع يف درجة الحرارة؟ هل أنت مريض؟ هل تشعر بأنك لست عىل ما يُرام؟ أو هل تنتظر نتيجة اختبار فريوس كورونا؟ أو هل أنت يف العزل أو
الحجر الصحي؟ إذاً عليك عدم الحصول عىل اللقاح اآلن .عليك تأخري موعد التلقيح .لكن عليك باستدراك تلقي اللقاح يف أرسع وقت ممكن.
من الذي ينبغي عليه عدم تلقي اللقاح؟
تنصح وزارة الصحة االتحادية ( )BAGاألشخاص اآلتية بعدم تلقي اللقاح:
• األشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة من أحد مكونات اللقاح (خاصة مركب بويل إيثيلني جاليكول ())PEG
• السيدات الحوامل ال توجد دراسات حتى اآلن بشأن تلقيح السيدات الحوامل .لهذا ال ُيعرف بعد مدى تأثري اللقاح عىل الحمل .أو عىل الجنني.
• األطفال واملراهقون أقل من  16عا ًما .ال توجد دراسات حتى اآلن بشأن تلقيح األشخاص أقل
من  16عا ًما .لهذا ال يُعرف بعد مدى تأثري اللقاح عىل األطفال واملراهقني أقل من  16عا ًما.
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أين ومتى ميكنك الحصول عىل اللقاح؟
كل كانتون مسؤول عن التلقيح فيه .وميكنك االستعالم عن التلقيح يف كانتون سانت غالن عرب املوقع www.sg.ch :كام ميكنك سؤال طبيبك أو طبيبتك .أو ميكنك
السؤال يف الصيدلية.
كيف تتم عملية التلقيح؟
تتلقى حقنة يف العضد.
كم عدد مرات التلقيح التي يجب عليك الحصول عليها؟
أنت بحاجة إىل التلقيح مرتني .وعليك االنتظار  4أسابيع بني الجرعة األوىل والجرعة الثانية من اللقاح.
هام :عليك بالحصول عىل جرعتني من اللقاح .فهذا فقط هو الكفيل بتوفري أكرب قدر من الحامية لك.
كيف يحمي التلقيح؟
يساعد اللقاح جسمك عىل مكافحة الفريوس .حيث أن جسمك يك ّون حامية من فريوس كورونا «كوفيد  .»19لكن جسمك يحتاج إىل بضعة أسابيع لهذا.
وبعد مرور حوايل أسبوع واحد بعد تلقي الجرعة الثانية يكون جسمك قد ك ّون حامية من فريوس كورونا «كوفيد  .»19وبداية من اآلن يصبح خطر إصابتك بفريوس
كورونا «كوفيد  »19قليل للغاية.
هام :يجب االلتزام بالقواعد التالية حتى بعد التلقيح :اغسل يديك .عليك ارتداء الكاممة .احتفظ مبسافة تباعد مع اآلخرين .ألن بعض الناس قد يُصابون بعدوى
فريوس كورونا «كوفيد  »19حتى بعد تلقي اللقاح .لكن يف أغلب األحوال ال ُيصاب من تلقوا اللقاح بشكل خطري.
هل ترغب يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عن تأثري التلقيح؟ نرجو إ ًذا إلقاء نظرة عىل املوقع اإللكرتوين.www.bag-coronavirus.ch/mrna :
ما هي فرتة الحامية التي يوفرها التلقيح؟
ال يُعرف هذا حتى اآلن .لكن الرشكات التي تنتح اللقاحات تبحث هذا .ورمبا تنصح وزارة الصحة االتحادية يو ًما ما بتلقي جرعة ثالثة.
هل ميكن أن يتسبب التلقيح يف إصابتك بفريوس كورونا «كوفيد »19؟
ال .ال ميكن أن يتسبب التلقيح يف إصابتك بفريوس كورونا «كوفيد  .»19فاللقاح ال يحتوي عىل فريوسات كورونا.
هل هناك آثار جانبية للتلقيح؟
ميكن ألي لقاح أن تكون له آثار جانبية .لكن اآلثار الجانبية بسيطة غال ًبا .كام أن اآلثار الجانبية تختفي رسي ًعا غال ًبا.
ما هي اآلثار الجانبية املُحتملة؟
هذه هي أكرث اآلثار الجانبية:
• يتحول مكان الوخز باإلبرة إىل اللون األحمر ويؤمل وقد يتعرض للورم.
• الصداع
• اإلرهاق
• وجود آالم يف املفاصل والعضالت
• أعراض عامة مثل الرجفة أو ارتفاع بسيط يف درجة الحرارة
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لكن هذه اآلثار الجانبية تؤكد أن الجسم يكون حامية من فريوس كورونا «كوفيد .»19
أما حدوث آثار جانبية خطرية فهو أمر ناد ٌر جدً ا .ومن بني اآلثار الجانبية الخطرية ً
مثل وجود حساسية شديدة من اللقاح .وهي تؤدي إىل حدوث تورم أو احمرار أو
حكة بالجلد أو ضيق يف التنفس بعد التلقيح .هل لديك مثل هذه األعراض؟ إ ًذا عليك الحديث فو ًرا مع طبيبتك أو طبيبك.
ما هي املدة التي ميكن أن تستمر فيها اآلثار الجانبية؟
تختفي اآلثار الجانبية عادة بعد أيام قليلة .هل ال تزال لديك آثار جانبية بعد مرور أسبوع؟ أو أصبحت اآلثار الجانبية أسوأ؟ أو لديك قلق؟ إ ًذا عليك الحديث مع
طبيبتك أو طبيبك.
هذا ما يجب عليك فعله بعد التلقيح؟
هل تلقيت الجرعة األوىل من اللقاح؟ عليك إ ًذا االتفاق عىل موعد لتلقي الجرعة الثانية .وعليك االنتظار  4أسابيع بني الجرعة األوىل والجرعة الثانية من اللقاح.
هام :يجب االلتزام بالقواعد التالية حتى بعد التلقيح :اغسل يديك .عليك ارتداء الكاممة .احتفظ مبسافة تباعد مع اآلخرين.
تم تلقيحك .هل ميكنك أن تُصيب اآلخرين بالعدوى بفريوس كورونا «كوفيد  »19بالرغم من هذا؟
ال يُعرف هذا حتى اآلن .من الوارد أن تُصاب بالعدوى بفريوس كورونا «كوفيد  »19بالرغم من التلقيح .لكن من املحتمل جدً ا أال تُصبح مريضً ا .أو أن تظهر عليك
أعراض بسيطة فقط .لكن من املُحتمل أن تُعدي اآلخرين بالفريوس .لهذا يجب االلتزام بالقواعد التالية حتى بعد التلقيح :اغسل يديك.
عليك ارتداء الكاممة .احتفظ مبسافة تباعد مع اآلخرين.
هل يجب عليك دفع مثن التلقيح؟
ال .التلقيح مجاين.
هل التلقيح اختياري؟
نعم .اللقاحات اختيارية يف سويرسا.
هل ترغب يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عن فريوس كورونا «كوفيد »19؟
تجد املزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين عىل اإلنرتنت لوزارة الصحة االتحادية:
 . www.bag-coronavirus.ch/impfungكام ميكنك االتصال برقم االستعالم االتحادي.0583778892 :
أو اسأل طبيبتك أو طبيبك.
كام ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات من الصيدلية.
قابل عد ًدا أقل من الناس
ال يجوز أن يتقابل أكرث من  5أشخاص بحد أقىص
خالل املقابالت الخاصة يف املنزل.
ويرسي هذا عىل اللقاءات يف األرسة ومع األصدقاء.
ينبغي أال يتقابل أشخاص من أكرث من أرستني مختلفتني بحد أقىص.
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