
 

  لقاح   سيتلقّوا شخاص الذين  معلومات لل 

  ١٩- كوفيد 

تطعيم    عرض شخاص الذين يتم  قد يكون لدى ال 

 .  هم تخاذ قرار ا سئلة قبل  بعض ال   عليهم   ١٩- كوفيد 

 أثناء وبعد التطعيم. و   قد تساعدك هذه المعلومات قبل 

. يشعُر معظم الناس  بناًء على اإلصابة بفايروس ١٩-كوفيدمرض يتكّون 

بالتوّعك الطفيف ولكن البعض اآلخر يمرض   ١٩-كوفيدالذين يُصابون ب

 ة. في أسوأ الحاالت قد يموت الشخص بسبب هذا المرض. لدرجة خطير 

 التطعيم يحميك واآلخرينإن 

ً وهذا بدوره يقلّل أيض ١٩-كوفيدصابة بالتطعيم من اإل  يحميك    ا

 انتشار العدوى   بطاءلى اآلخرين. وكما يُمكن إإالعدوى  كمن خطر نقل

 على المدى البعيد.

 التطعيم؟    ُيعرض  على من

سنة   ١٨لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  ١٩-كوفيدتطعيم  عرضيتم حالياً 

  رضع. يتم وكالة الصحة العامة السويديةفقاً لتوصيات ذلك فما فوق، و

صابة البالغة شخاص الذين يتعّرضون لخطر اإل ألعلى ا اللقاح أوالً 

 والخطيرة بالمرض.  

 جراء تقييم فردي إ قد تكون هناك حاجة إلى  

  ١٧ألشخاص الذين تبلغ أعمارهم على ا التطعيم في البداية  عرضال يتم 

ً عام ر الحالة تباعاً لزيادة المعرفة.  الحوامل. ومع ذلك، قد تتغيّ و فما دون ا

على اللقاح والمشاكل األساسية الخاّصة   اعتماداً ، يمكن في حاالت خاّصة

 بالفرد، مناقشة التطعيم مع الطبيب المعالج.

صابة البالغة والخطيرة بالمرض يزداد  ن خطر ال إ

 سن م في المع التقد  

كلّما تقدّمت في  ١٩-كوفيديزداد خطر اإلصابة الخطيرة والبالغة بمرض 

ً عام ٧٠السن و باألّخص إذا كنت في سن  . باإلضافة إلى ذلك،  فما فوق ا

ن األشخاص الذين يعانون من أمراض معينة هم أكثر عرضة من إف

 ، بغض النظر عن العمر.١٩-كوفيدصابة البالغة والخطيرة بغيرهم لإل

   ة خطيرال  من الصابة يوف ُر الحماية 

. ١٩-كوفيد منبتكوين حماية  التطعيميقوم الجهاز المناعي في الجسم بعد 

 تم تطعيمهمشخاص الذين ومع ذلك، ليس من الثابت أن يحصل كافّة األ

 وليس   لقاحاتالحماية الشاملة. و ذلك ينطبق على جميع ال على

 صابة  إل  تنخفض احتمالية تعرضك. ولكن مع ذلك ١٩-كوفيد لقاحفقط 

 بالغة وخطيرة.  

  ا  أسبوع   تكوين الحماية في الجسميستغرق 

 بعد أخذ الجرعة األخيرة   ا  واحد 

   ، إلى عدد مختلف من الجرعات من أجل توفير حماية جيدة  يُحتاج

لى جرعتين.  إحتاج حالياً يُ . اعتماداً على نوع اللقاح المستخدملك ذو

  أخذ بعد، وذلك  الجسم حماية تاّمة  يكّونقبل أن ويستغرق حوالي أسبوع 

 الجرعة األخيرة. 

  

 ٢٠٢٠كانون الول/ديسمبر     ١٩- معلومات حول تطعيم كوفيد 

 قبل التطعيم 

 ختياري.  ا ١٩-تطعيم كوفيدإن 

هناك حقائق  ف تخاذ قرار التطعيم، اإذا كنت تريد معرفة المزيد قبل 

وكالة الصحة العامة السويدية  و  1177ومعلومات لدى 

(Folkhälsomyndigheten) دوية ومصلحة ال (Läkemedelsverket) .

 في الصفحة التالية.   التواصلبيانات   اطلع على

 كيفية التطعيم 

 .  قبل التطعيماستمارة التصريح الصحي عليك ملء 

باستخدام   في الجزء العلوي من ذراعك بتطعيمكستقوم ممرضة 

إلى التطعيم مرتين، فستحصل على النوع   في حال احتجت. حقنة 

 المرتين.   ينفسه من اللقاح في كلت 

  وتصبح المنطقة حمراء  بعد حقن اللقاح أن تتألم قليلا من الشائع  

ذراعك. قد ُيصاب البعض بحمى   فيمنتفخة أو تشعر بالحكة أو 

وشعور عام بالمرض. تُعتبر كل هذه   والصداع لفترة قصيرة

عراض رد فعل طبيعي لجهاز المناعة في الجسم. غالباا ما  ال

ن ظهور الحساسيّة إ. بضعة أيامبعد تزول تكون العراض خفيفة و

 كرد فعل يعدُّ نادراا جداا.

 بعد التطعيم

 يجب عليك  ف  إذا كنت تشعر بالتوّعك أو القلق بعد التطعيم

 مؤسسة الرعاية الصحية لكي يتسنّى لنا التحقّق  التواصل مع 

 عراض مرتبطة  من العراض، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه ال 

 بالتطعيم أم ال. 

عن اآلثار الجانبية   أن تبلغمؤسسات الرعاية الصحية  يجب على

آثار جانبية بعد  ب  شعرتدوية. إذا المشتبه بها إلى مصلحة ال

عبر    بنفسكعنها  بلغ  ُيمكنك اإلف  التطعيم 

www.lakemedelsverket.se/rapportera . 
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 تخاذ  ا في قرباء ون األيدعمشخاص الذين  لأل

 قرار التطعيم  

إلى   الذي يدعم أحد األقرباء في اتخاذ قرار التطعيم صالشخ حتاجيقد 

أسئلة. وينطبق هذا بشكل خاص   هطبيب أو ممرضة إذا كان لدي معالتحدث 

لديهم أمراض أخرى  أو   الذين لديهم مشكلة النزيف بسهولة األشخاصعلى 

 ر على الجهاز المناعي.أو يتناولون أدوية تؤثّ 

 ١٩-كوفيدالمزيد عن مرض  

عراض في الغالب  . تشبه األبين شخص وآخر ١٩-أعراض كوفيدتختلف 

نفلونزا. يُعتبر الحمى والسعال من األعراض الزكام الحادّ أو عدوى اإل

ً قد يحدث األكثر شيوعاً ولكن  :  واحد أو أكثر من األعراض التالية أيضا

أو   لم في الحلقاألأو  نسداد األنفا أو  سيالن األنفأو  صعوبة في التنفس

فقدان أو انخفاض  أو  الطفح الجلديأو  البراز اللينأو  الغثيانأو  اعالصد

 الم في العضالت والمفاصل. أو اآلالتذّوق  

 السجل الوطني للتطعيم 

إن في السجل الوطني للتطعيم.  ١٩-كوفيد التطعيماتسيتم تسجيل جميع 

 المؤقّت يتم تسجيلها هي الرقم الشخصي أو رقم التنسيقسالمعلومات التي 

المؤسّسة الصحيّة  التسلسلي ورقم و اللقاح المستخدمو تاريخ التطعيمو

 .١٩-كوفيدرقم الجرعة للقاح و المسؤولة عن التطعيم

. يتم حماية البيانات بالسرية  التطعيماتويتم تسجيل كل ذلك من أجل متابعة 

المطلقة وال يمكن الوصول إليها من خالل سجل المريض. يحق لك طلب  

  .حماية البياناتل ام األوروبي العامظللن نات وفقاً  البيا 

 معلومات عن ُمنتج اللقاح  

عليه   حصلتثة حول اللقاح الذي حدّ م رقمية يمكنك العثور على معلومات

نترنت. يمكنك طباعة المعلومات أو  اإل علىدوية على موقع مصلحة األ

 على الموقع.  قراءتها مباشرةً 

 معلومات التواصل المعلومات و مزيد من  ال

 معلومات حول ما ينطبق عليك في المكان الذي تعيُش فيه: 

  se.1177 -دليل الرعاية الصحيّة  1177 •

 

 توصيات حول التطعيم ومنع انتشار العدوى: 

  - السويدية صحة العاّمةوكالة ال •

folkhalsomyndigheten.se   

 

 : ١٩-لقاح كوفيد

   -دوية مصلحة األ  •

lakemedelsverket.se/coronavaccin 

 0771-46 70 10دوية، رقم الهاتف خط معلومات األ •

 

 للسّكان:  ١٩-كوفيدإجابة على األسئلة العامة حول 

• krisinformation.se 
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 ستمر بحماية نفسك واآلخرين ا

االستمرار في اتباع   تم تطعيمهمشخاص الذين يجب على ال

 التوصيات وذلك لمنع انتشار العدوى.  

 رات واستمر في  التطوّ  تابع

 البقاء في المنزل إذا كنت مريضاا  •

 اآلخرين  بينك وبينمسافة ترك  •

 غسل اليدين بكثرة. •

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/

