
حول  معرفته  تحتاج  الذي  ما 
اللقاحات والمتغيرات 

المتعلقة بفيروس كوفيد-19؟
المصدر : شبكة اآلغا خان للتنمية

 للغاية.
ٌ

لقاحات فيروس كوفيد-19 فعالة
العدوى  شديدة  دلتا  متغير  ساللة  ضمنها  من  الخطيرة،  األمراض  من  تحميك 

ومن تلقي العالج في المستشفيات أو حتى الوفاة.
بأخذ جرعات كاملة وفي أسرع وقت  اللقاح  لتلقي  المؤهلين  قيام األشخاص 

 فما فوق *يعد في غاية األهمية.
ً
ممكن، وبما يشمل ذلك األطفال بعمر 12 عاما

.
ً
ض فيها الحد األدنى ألهلية الحصول على لقاح فيروس كوفيد-19 إلى 12 عاما

ّ
ف

ُ
* يتضمن ذلك البلدان التي خ

يجب عليك أخذ كافة جرعات اللقاح حتى يتم تطعيمك بالكامل

كمل أخذ جميع 
ُ
 بمكان أن ت

ً
، من األهمية جدا

ً
لكي يكون اللقاح فعاال

الجرعات المطلوبة.

 بالكامل فقط بعد أسبوعين من أخذ جرعتك الثانية 
ً
يتم اعتبارك محّصنا

ضمن سلسلة من جرعتين، أو بعد أسبوعين من أخذ اللقاح ذي الجرعة 
الواحدة.

ر في بلدك.
ّ

يجب عليك أخذ اللقاح المتوف

تعتبر جميع اللقاحات المعتمدة من قبل الهيئة الصحية المحلية 

 في الوقاية من األمراض الخطيرة ومن حدوث الوفاة.
ٌ

فعالة

ل لديك، وبالتالي 
ّ

هذا ليس الوقت المناسب الختيار اللقاح المفض

انتظار توفره، قد يفقدك فرصة التلقيح.

اللقاحات تحميك لكن ليس بنسبة %100.
 
ً
 إلى حٍد كبيٍر ولكن ليس تماما

ً
ستصبح بمجرد أخذك للقاح محميا

من اإلصابة بالفيروس.
معتدلة،  أو  خفيفة  أعراض  من  تعاني  وقد  بالعدوى  تصاب  قد 
في  العالج  تتلقى  أن  عليك  يتوجب  النادرة  الحاالت  بعض  وفي 

المستشفى.
 حمل الفيروس والتسبب بإصابة اآلخرين، سواء 

ً
ال يزال بإمكانك أيضا

ظهرت عليك األعراض أم لم تظهر.

تذكر: ارتِد الكمامة وحافظ على إتباع ممارسات النظافة الجيدة، وتجنب التواجد في األماكن العامة 

واألماكن المزدحمة غير الخاضعة للرقابة، مع المحافظة على ضرورة التباعد الجسدي عن األشخاص 

الذين ال يعيشون معك أو أولئك الذين لم يأخذوا لقاح فيروس كوفيد-19.

العودة لطبيعة حياتك الجديدة
إذا كنت تعيش في بلد أو مدينة تعاني من ارتفاع في معدالت اإلصابة ومعدالت تطعيم منخفضة، 

فمن األهمية بمكان االستمرار بتوخي إجراءات الحذر والحيطة خالل تفاعلك مع اآلخرين.

لقاحات فيروس كوفيد-19 فّعالة للغاية، لكنها تكون أكثر فاعلية عندما يحصل عليها الجميع. وإلى 

أن يتم تطعيم عدد كبير من الناس في مجتمعك، من األهمية إتباع إجراءات السالمة التالية:

اتصال مع  للرقابة والتي من شأنها أن تجعلك على  الخاضعة  التجمعات غير  أو تتواجد في  ال تشارك 
األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين قد يكونوا مصابين بفيروس كوفيد-19.

 في منزلك بهدف االحتفال أو إقامة المناسبات الخاصة، وال سّيما إذا لم يتم تطعيمهم.
ً
ال تستضيف أشخاصا

ال تقم بزيارة األشخاص الذين قد ال يتم تطعيمهم.
ال تخطط للسفر إلى البلدان التي ترتفع فيها معدالت اإلصابة بفيروس كوفيد-19، وال سّيما تلك التي 
 للخطر من غيرها، لذا قم بمتابعة 

ً
تعاني من انتشار ساللة متغير دلتا. قد تكون أجزاء من بلدك أكثر عرضة

ب تعريض نفسك للخطر.
ّ

مهامك وأبحاثك وتجن
من األهمية االستمرار بارتداء الكمامة في األماكن العامة حتى لو تم تطعيمك، امتثل لجميع اإلجراءات 

المطّبقة في بلدك للتأكد من القيام بدورك من أجل الحفاظ على سالمتك وسالمة مجتمعك.


