لقاح كوفيد19-
أسئلة
مكررة

أسئلة مكررة
هل تم تطوير لقاح كوفيد19-؟ هل تم تسريعه؟

•عندما تم اكتشاف فيروس كوفيد19-لأول مرة ،بدأ العديد من العلماء حول العالم في صنع لقاحات لمكافحته.
معا للتأكد من وجود ما يكفي من المال
عاد ًة ما يستغرق تطوير لقاح ً
وقتا طويلاً .هذه المرة عمل الجميع ً
والأشخاص والأدوات المناسبة للسماح بحدوث العديد من خطوات صنع اللقاح في نفس الوقت .تم فحص
السلامة في كل خطوة طوال الإجراء.
آمنا للأنفلونزا الموسمية.
لقاحا
•يصنع العلماء كل عام
جديدا ً
ً
ً

•الشعور بالقلق أو عدم التيقن أمر شائع عندما يكون هناك شيء جديد .ومع ذلك  ،فإنHealth Canada لديها
إجراءات موافقة دقيقة للتأكد من أن جميع اللقاحات والأدوية التي نتناولها آمنة.

إذا حصلت على لقاح الإنفلونزا  ،فهل لا يزال بإمكاني الحصول على لقاح  كوفيد19- ؟
•نعم  ،يمكنك الحصول على لقاح كوفيد 19-حتى لو حصلت على لقاح الإنفلونزا .وجود كلاهما لن يسبب
أي مشاكل .تساعد لقاح الإنفلونزا على حمايتك من فيروس الأنفلونزا  ،وهو نوع مختلف من الفيروسات عن
مؤخرا ،فأنت بحاجة إلى الانتظار
كوفيد19- .ومع ذلك ،إذا كنت قد تلقيت لقاح الإنفلونزا أو أي لقاحات أخرى
ً
يوما على الأقل (أسبوعان) قبل الحصول على لقاح كوفيد19-.
لمدة 14
ً

هل يوجد أكثر من لقاح واحد لكوفيد19- ؟
•هناك العديد من اللقاحات التي يتم تطويرها حول العالم .في الوقت الحالي ،تمت الموافقة على لقاحين
في كندا :لقاح / Pfizer BioNTech ولقاح  .Modernaقد تعمل اللقاحات بطرق مختلفة قليلاً ،لكن كلاهما
سيساعد في حمايتك وله آثار جانبية مماثلة.

هل سيزيد اللقاح من المناعة ضد كوفيد19- وهل لا يزال بإمكاني نقله للآخرين؟
•نعم ،سيعمل اللقاح على رفع مناعتك ضد فيروس كوفيد19-.
•لا يزال العلماء والأطباء يراقبون لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد19-لا يزال بإمكانهم نقل
كوفيد 19-للآخرين.

هل يمكنني الحصول على اللقاح إذا لم يكن لدي بطاقة صحية أو هوية حكومية أخرى؟
•نعم ،يمكن للجميع الحصول على اللقاح (عند توفره) ببطاقة صحية أو هوية أخرى أو بدونها.

إذا كانت لديك أسئلة ،يرجى التحدث مع طبيبك.
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أسئلة مكررة حول لقاح كوفيد19-

بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول لقاح  كوفيد19-
الادعاء يحتوي لقاح كوفيد 19-على تتبع رقاقة دقيقة أو "محولات نانوية."
ّ
الحقيقة

لا توجد رقاقة دقيقة في اللقاح ولن يتتبع اللقاح الأشخاص أو يجمع معلومات شخصية.

الادعاء يحتوي لقاحكوفيد 19-على الزئبق.
ّ
أيضا التحقق من موقع حكومة أونتاريو الالكتروني "أمان لقاح
 1المعتمدة .يمكنك
الزئبق ليس أحد مكونات لقاحات كوفيد 9-
ً
الحقيقة كوفيد"19-لمعرفة مكونات اللقاحات:
covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-ingredients-and-how-they-work
الادعاء سيغير لقاح كوفيد19-الحمض النووي الخاص بي.
ّ
الحقيقة

سيعمل اللقاح فقط على رفع المناعة وإخبار جسمك بكيفية بناء الأجسام المضادة .لن يتفاعل مع الحمض النووي الخاص
بك أو يغيره.

أمراضا عقلية أو عصبية (دماغية).
الادعاء يمكن أن يسبب لقاح كوفيد19-
ّ
ً
الحقيقة لا يوجد دليل على أن اللقاحات تسبب أي أمراض عقلية أوعصبية.
الادعاء يسبب لقاح كوفيد19-العقم والإجهاض.
ّ

الادعاء لا تحتاج إلى ارتداء كمامة للوجه بعد الحصول على لقاح كوفيد19-.
ّ
وقتا حتى يتم تطعيم الجميع .على الرغم من أن اللقاح يحميك من الإصابة بالمرض ،ما زلنا لا نعرف ما إذا
سوف يستغرق الأمر ً
الحقيقة كان بإمكانك نقل الفيروس للآخرين .إلى أن ندرك ما إذا كان شخص ما يمكنه الحصول على اللقاح أم لا ،ولا يشعر بالمرض ولكن
لا يزال ينشر الفيروس ،سنحتاج إلى توخي الحذر (على سبيل المثال ،التباعد الجسدي ،وارتداء الكمامة ،وغسل اليدين).
الادعاء يمكنك الانتظار حتى تكون هناك مناعة القطيع.
ّ
كلا من كوفيد19-واللقاح جديدان .لا نعرف إلى متى ستستمر الحماية لأولئك المصابين أو الذين تم تطعيمهم .ما نعرفه هو
أيضا بإعطائه لأحبائك
الحقيقة أنكوفيد19-تسبب في مرض خطير للغاية وموت لكثير من الناس .إذا أصبت بـكوفيد ،19-فإنك تخاطر
ً
أمانا.
الذين قد يمرضون بشدة .يعد الحصول على لقاح كوفيد19-هو الخيار الأكثر ً
سيتم تحديث هذه الأسئلة الشائعة كلما ظهرت أسئلة جديدة .يرجى إعادة التحقق بشكل متكرر.

إذا كانت لديك أسئلة ،يرجى التحدث مع طبيبك.
1أو الذين يعانون من أزمة في الصحة العقلية .إذا كنت تعاني من
ص كوفيد 9-
مصدرا للأشخاص الذين يحتاجون إلى فح 
لا تهدف ورقة المعلومات هذه إلى أن تكون
ً
أزمة صحية عقلية ،يرجى الاتصال برقم  911على الفور أو الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ.

لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة www.camh.ca/covid19
مقتبس بإذن من مركزCAMH's Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre
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الحقيقة لا توجد صلة بين لقاح كوفيد19-والعقم أو الإجهاض.

