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 معلومات حول التلقیح الوقائي من فیروس كورونا المستجد المزایا والمساوئ
 

 ما ھي الشكوك المتواجدة؟ أسباب جیدة تدفعك لتلقي اللقاح
 ض للمراحل الحادة أو الممیتة من المرضاللقاح یحمیني من التعرُّ 

o  َّض أیًضا العدید من الشباب للمراحل الحادة في الموجة الثالثة على وجھ الخصوص، تعر
 بعض منھا قد یستمر لعدة أشھر.الوالتبعات طویلة المدى للمرض. و

o  منذ  19-حالة وفاة جراء فیروس كوفید 91.068في ألمانیا  وقعت، 2021یولیو  6بحلول
 بدایة الوباء.

 
 ُمحیطي االجتماعي اللقاح یحمي عائلتي ویحمي

o  �ا للفیروس، فمن الممكن أن ینتشر في كثیر من األحیان دون بسبب فترة الحضانة الطویلة نسبی
 كسر سالسل العدوى. ،أن یالحظھ أحد. ومع ذلك، یمكن لألشخاص ممن تلقوا اللقاح

 
 ب تلقي اللقاح، أتحمل المسؤولیة االجتماعیةبموجِ 
o  أولئك الذین ال یستطیعون تلقي اللقاح.  ،اللقاح أیًضاحیث یحمي األشخاص ممن یتلقون

ع، واألشخاص الذین یعانون من نقص األطفال الرضَّ  :ویندرج إلى ھذه الفئة على سبیل المثال
 ضین لمخاطر عالیة.أو المرضى المعرَّ  ،المناعة

 
 المركزةتلقي اللقاح یزیل الضغط الواقع على كاھل نظام الرعایة الصحیة ووحدات العنایة 

o  َّعدد األشخاص الذین یحتاجون إلى  ومن ثم، كلما زاد عدد األشخاص الذین یتم تلقیحھم، قل
كما أن تخفیف العبء الواقع على  ،العالج في المستشفى بسبب المراحل الشدیدة من المرض

بما في ذلك أولئك الذین یعتمدون على  -یصب في مصلحة جمیع المرضى  ،المستشفیات
 ي بسبب أمراض أخرى.العالج الطب

 
 اللقاح یحمیك بشكٍل جید

o  َّالة فعَّ  ،ت الموافقة علیھا بالفعلبحسب الدراسات الخاصة باللقاحات، فإن اللقاحات التي تم
 عند تلقي اللقاح. كافیةً  للغایة، حیث ینتج الجسم أجساًما مضادةً 

 
 تلقي اللقاح یُعد مساھمة في الطریق لعودة الحیاة إلى طبیعتھا

 ھل مواد اللقاح آمنة؟
o  �الموافقة األوروبیةا في عملیة متطلبات الجودة لطرح اللقاح عالیة جد، 

للمواد المستخدمة في قدرة التحمل، والسالمة، والفعالیة حیث تم فحص 
 اللقاح في ثالثة مراحل للدراسة.

 
 لماذا تمت الموافقة على اللقاحات بھذه السرعة؟

o  ُّص من العدید من نظًرا ألن اللقاح كان لھ األولویة القصوى، فقد تم التخل
 البیروقراطیة أو مشاكل التمویل.العقبات مثل اإلجراءات 

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

 
 ثار جانبیة لتلقي اللقاح؟آھل ھناك 

o  كما ھو الحال مع أي لقاح، قد تظھر ردود فعل وآثار جانبیة عند تلقي لقاح
حیث تحدث ردود فعل من التلقیح، عادةً بعد وقت  ،19-كوفیدفیروس 

 قصیر من التلقیح وتستمر بضعة أیام.
o  وفي معظم الحاالت، ال توجد ردود فعل على التلقیح، أو أنھا تكون طفیفة

وجود ألم  :فحسب. وردود الفعل الخاصة بالتلقیح ھذه على سبیل المثال ھي
 الصداع. في موضع الحقن، والشعور باإلجھاد أو

o   31حتى یوم  "باول إرلیش"تم اإلبالغ عن ردود فعل جسیمة إلى معھد 
 جرعة لقاح. 1000من بین كل  0.2فقط بین  ،2021مایو 

 
 ھل یوجد توضیح طبي لألمر؟

o  قبل تلقي اللقاح یجب ملء استمارة التاریخ الطبي، وتوجد إمكانیة لعقد
 جلسة مشورة مع أحد األطباء.
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o وأن ننعم براحة البال  ،نتمنى جمیعًا العودة إلى حیاتنا الطبیعیة وأن نختلط باآلخرین مجددًا
 فیروس كورونا. ووقف تفشيویساھم كل فرد في كسر سالسل العدوى  ،مجددًا

 
 اللقاح ھو فرصتنا إلنھاء الجائحة

o  َّأو إذا كان لدیھم بالفعل أجسام مضادة ألنھم نجوا من  ،من األشخاص اللقاح ى عدد كافٍ إذا تلق
. وعلى المدى الطویل، یمكن أن یمنع ذلك من "مناعة القطیع"العدوى، یُشار إلى ذلك باسم 

 االنتشار المضاعف، ومن ثم یُساعد في احتواء الوباء.

o ) دائرة كلیفھ) /kleve.de-https://www.kreis 
o  وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعیة شمال الراین ویستفالیا 

)) /https://www.mags.nrw 
o  :لمواجھة فیروس كورونا المستجد  امعً الوزارة االتحادیة للصحة

)) /https://www.zusammengegencorona.de 
o  معھد روبرت كوخ

)
 https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
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