
 كورونا فیروس ضد الوقائي التطعیم حول معلومات ورقة
. ویصیب مرض كورونا جمیع الناس 19 –) من شخص إلى آخر مسببا مرض كوفید 2كوف  -ینتقل فیروس كورونا (سارس

یمكن أن تصاحبھ أعراض  بغض النظر عن أعمارھم. ویمكن لھذا المرض أن یستمر عدة أیام وصوال إلى عدة أسابیع، حیث
 كالحمى والسعال وفقدان حاستي الشم والذوق وضیق التنفس.

ر المرض بشكل حاد، یمكن حدوث التھابات في مجرى التنفس وأعضاء أخرى، مما یمكن أن یجعل العالج في  وفي حال تطوُّ
بعید، كما یمكن أن یكون قاتال أیضا. الالمدى على قسم العنایة المركزة ضروریا. ویمكن أن یترتب على مرض كورونا عواقب 

 والتطعیم ھو الحمایة األفضل ضد مرض كورونا.

 لماذا یجب علیك الحصول على التطعیم؟
 .19 –بمرض كوفید  الخِطرة التطعیم یحمیك من اإلصابة

 كیف یعمل اللقاح؟
تعرضَت لفیروسات  إذااإلصابة بشكل خطیر قاح جسَدك على تطویر أجسام مضادة. وھذه األجسام المضادة تحمیك من لیَُحفِّز ال
شھور على األقل. وإذا حدثت في  6). ویوفر لك ھذا اللقاح الحمایة من اإلصابة بالعدوى لمدة 2كوف  –(سارس  19 –كوفید 

رغم تلقي اللقاح، فإن مسار المرض یكون خفیفا للغایة، مما یسمح بتجنب  19 -حاالت استثنائیة إصابة بمرض كوفید 
 اعفات وحاالت الوفاة.المض

 بسبب اللقاح. 19 –). وبالتالي، فلیس من الممكن أن تصاب بكوفید 2 كوف – ال تحتوي اللقاحات على فیروس (سارس

 ھل اللقاح آمن؟
الُمَرخَّصة في  19 –جمیع لقاحات كوفید تم اختبار و. نعم. لقد تم إجراء فحوصات والتأكید على أن اللقاحات فعالة وآمنة

) بمنح اإلذن EMAصارمة. لذلك، فقد قامت وكالة األدویة األوروبیة (الرقابة لال تزال تخضع لالتي باستفاضة،  أوروبا
 بترخیص ھذه اللقاحات.

 َمن یمكنھ تلقي اللقاح؟
 .18أو  16لألشخاص ابتداء من سن  -حسب نوع اللقاح  –یمكن إعطاء اللقاحات 

ویمكن تطعیم األشخاص الذین یعانون من أمراض سابقة أیضا (كالسكري، وضغط الدم المرتفع، وأمراض القلب، والربو). 
 یمكنھم دائما الحدیث مع طبیبھم المسؤول حول التطعیم بشكل مسبق واتخاذ قرار فیما إن كانوا یریدون تلقي اللقاح.و

ساسیة (مثل الحساسیة الغذائیة أو الحساسیة من حبوب اللقاح أو غبار ویمكن أیضا تطعیم األشخاص الذین یعانون من الح
ل المضادات الحیویة) ألن اللقاح ال یحتوي على ھذه المواد. یرجى إبالغ الطبیب عن الحساسیة الموجودة  المنزل أو عدم تحمُّ

 لدیك خالل االستشارة التوضیحیة وإحضار البطاقة الخاصة بالحساسیة معك.

 یمكنھ تلقي اللقاح؟ الَمن 
درجة مئویة)، یرجى الحدیث مع الطبیب  38إْن كنَت تعاني من عدوى شدیدة وحادة مع ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 

 المسؤول قبل تلقي اللقاح.
 إْن كنِت حاِمل أو تعتقدین أنك حامل أو تخططین للحمل، یرجى الحدیث مع طبیبك المسؤول.

تفاعل البولیمراز (فحص  إیجابي PCR فحصأول أسابیع بعد  4 حتى( 19 –الي مصابا بكوفید إْن كنَت في الوقت الح
 .)المتسلسل)

 تلقي اللقاح؟ 19 –ھل یترتب على األشخاص الذي أصیبوا في وقت مسبق بكوفید 
 19 –أصیبوا بكوفید مجددا. لذلك، یجب أیضا على األشخاص الذین  19 –یمكنَك التعرض إلى العدوى بعد اإلصابة بكوفید 

 اإلصابة.من  أشھر 6 الحصول على اللقاح، إالّ أنھ ال یمكن إعطاء اللقاح إالّ بعد



 

 
  

16.04.2021, FSW operativer Krisenstab 

 أین وكیف یمكنني تلقي اللقاح؟
 یتم إجراء التطعیم في أماكن مختلفة. سوف یتم إبالغك متى وأین یمكنك الحصول على اللقاح في الوقت المناسب.

 
 كیف تتم عملیة التطعیم؟

 عملیة التطعیم بشكل طوعي. وال یترتب علیك أن تدفع أي شيء مقابل التطعیم.تتم 
قبل التطعیم، سوف تحصل على استبیان ("ورقة معلومات") یترتب علیك تعبئتھ. وفي حال كانت لدیك أیة استفسارات حول 

 التطعیم، فیمكنك مناقشتھا مع الطبیب قبل تلقي التطعیم.
 وبطاقة التطعیم (إن كانت متوفرة لدیك) عند موعد التطعیم. )e-Card(یرجى إحضار بطاقة التأمین 

عند التطعیم، ستحصل على حقنة في الذراع العلویة. تحتوي ھذه الحقنة على مادة اللقاح. وبعد التطعیم، یجب علیك البقاء في 
 بیب بذلك.، فیرجى إبالغ الطعلى ما یرامدقیقة. إْن لم تشعر بعد التطعیم بأنك  20المكان لمدة 

یوجد أنواع مختلفة من اللقاحات. حسب نوع اللقاح، یمكنك تلقي إلى حد جرعتین. ویتم إعطاء الجرعة الثانیة بعد بضعة أسابیع 
 من تلقي الجرعة األولى.

 
 ھل یمكنني اختیار مادة اللقاح؟

 نعرف أیا سیكون.ال، یمكنك الحصول على اللقاح المتوفر في الوقت الحالي. وال یمكننا حتى اآلن أن 
 

 أعراض جانبیة؟ 19 –ھل یمكن أن یترتب على لقاح كوفید 
یمكن للقاح أن یتسبب في أعراض جانبیة غیر مریحة. ویمكن لذلك أن یتمثل في آالم أو ورم أو احمرار في مكان الحقن. 

رجة الحرارة، كما یمكن حدوث أو ارتفاع خفیف في د مثالوكثیرا ما یشعر الناس بعد التطعیم بالتعب أو صداع في الرأس 
 غثیان أو تقیؤ أو الشعور بالبرد بشدة.

إالّ أن ھذه األعراض تمثل رد فعل طبیعي على اللقاح. وبالتالي، فإن ذلك یحدث ألن الجسم یستِعّد لمقاومة مسببات المرض. 
 ر من شخص إلى أعراض جانبیة.أشخاص ُمَطعَّمین یتعرض أكث 10وغالبا ما تختفي ھذه األعراض بعد بضعة أیام. ومن كل 

 
 رغم التطعیم؟ FFP2ھل یجب أن أرتدي كمامة 

، وااللتزام بقواعد FFP2كاستخدام حمایة لمنطقة الفم واألنف / كمامات  بإرشادات السالمةرغم التطعیم، یجب علیك االلتزام 
 مسافات التباعد ولوائح النظافة.

 

 روابط للمزید من المعلومات:
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html 
 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Informationen-in-
Fremdsprachen-.html 
 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Jetzt-anmelden-/Faktencheck-zur-
Corona-Schutzimpfung.html  
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