
 
 

  المستجد  كورونا فيروس بلقاح خاصة إرشادات 
 (الثالثة))  التنشيطية(الجرعة 

 
 المستجد كورونا فيروس لقاح عن نبذة

 العمومية الصناديق تتكلف بحيث ،)2-كوفي -السارس(  كورونا فيروس بمحاربة الخاص والمحلية الوطنية الحكومات برنامج إطار في اللقاح هذا يدخل
(الثالثة) من هذا اللقاح مخصصة لألشخاص الذين   التنشيطيةالجرعة  .  به التلقيح في يرغبون الذين األشخاص لجميع مجانا متاح وهو اللقاح، هذا بتمويل
 فما فوق.   عاما 12يبلغون 

 
 تدبيره  وطريقة اللقاح لهذا  الجانبية اآلثار

  . المستجد كورونا بفيروس اإلصابة من الوقاية في هام دور وله فايزر، شركة  قبل من اللقاح هذا تصنيع تم
عيار األجسام المضادة  عاًما فما فوق أن 12عاًما فما فوق لهذا اللقاح المخصص لمن هم بعمر  18السريرية على أشخاص يبلغون  اتأوضحت الفحوص 

تلقي الجرعة   الثانية    التنشيطيةبعد شهر واحد من  الجرعة  المضادة بعد شهر واحد من  اللقاح هو أعلى من عيار األجسام  أفادت مختلف من هذا  كما 
 حسب التقارير.التي أجريت في بالد الخارج أن الجرعة التنشيطية تعزز تأثير منع ظهور األعراض  الدراسات 

 
 المنتج  اسم  العضلي  الحقن. كوميرناتي 

 2 الجانبية  واآلثار الفعالية 2-كوفي-السارس فيها يتسبب التي المعدية  األمراض من الوقاية
 الزمني  والفاصل التلقيح  تكرار عضلي  حقن *  تلقي الجرعة الثانية)مرة واحدة (بعد مرور فترة زمنية محددة على 

 بالتلقيح  المستهدفة الفئات عاًما فما فوق    12البالغون 
 الجرعة  مقدار   )مرة واحدة(مل   0.3جرعة واحدة 

 
 بموجب قانون التطعيم الوقائي أشهر أو أكثر بعد الجرعة الثانية 5فترة الفاصلة قبل الجرعة الثالثة تبلغ ال . 
 .يمكن إعطاء هذا اللقاح بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم في الجرعتين األولى والثانية 
  بشكل تام. كما يتوجب عليكم متابعة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة   ظهور األعراضمن هذا اللقاح ال يحول دون  التنشيطيةإن تلقي الجرعة

 اللقاح أم ال. سواء تلقيتم 
 
 اللقاح  تلقي  يستطيعون ال الذين  األشخاص

 :التلقيح عملية قبل التالية الحاالت إحدى  لديكم كانت إن الطبيب استشارة من التأكد يرجى لذا أسفله، إليهم المشار األشخاص التلقيح من يستثنى
 (*1) واضحة حمى لديهم أشخاص 
 حادة  أمراض من يعانون أشخاص 
 (*2) اللقاح لهذا مكون عنصر أي تجاه المفرطة الحساسية مع مرضي تاريخ لهم أشخاص 
 مناسب  غير اللقاح هذا تلقي تجعل والتي أعاله، إليها نتطرق لم أخرى بحاالت أشخاص 

 تحت كانت ولو  حتى العادية الجسم حرارة لدرجة بالنسبة حمى أنها على فيها يُحكم التي الحاالت على ينطبق ال فهذا ذلك ومع. أعلى أو د 37.5 بأنها الواضحة الحمى تُعّرف  (*1)
 مئوية درجة 37.5

  .المنخفض الدم وضغط القلب، دقات انتظام وانعدام  التنفس، وضيق  والصفير، المخاطي، الغشاء التهاب أعراض من ذلك في بما إليها، المشيرة واألعراض  المفرطة  الحساسية (*2)
 من نفس اللقاح. الثالثةالجرعة  ال يمكن لمن ظهرت عليهم هذه األعراض بعد الجرعة األولى أو الثانية أن يتلقوا 

 
 اللقاح  تلقي بشأن الحذر توّخي عليهم الذين األشخاص

 من  فتأكد عليك، تنطبق الحاالت إحدى  أن تعتقد  كنت إنْ .  اللقاح هذا تلقي بشأن  الحذر توخي التالية الحاالت من أي لديهم  الذين األشخاص على  يجب

 التلقيح  قبل  ما استشارة أثناء حالتك على  الطبيب إطالع

 التخثر اضطرابات  أو الصفيحات قلة من يعانون الذين األشخاص للتخثر، المضاد للعالج يخضعون أشخاص 

 الخلقي  المناعة بنقص مصابين أقارب لهم أشخاص أو الماضي،  في  المناعة بنقص  إصابتهم تشخيص تم أشخاص 

 النمو في اضطرابات  أو دموية اضطرابات أو  الكبد أو  الكلى أو القلب مثل  مزمنة،  أو  رئيسية بأمراض مصابون أشخاص 

 الماضي  في لقاحات تلقيهم من  يومين غضون في المعمم الجلدي الطفح أو  الحمى مثل  الحساسية أعراض  عليهم ظهرت أشخاص 

 الماضي  في تشنجات من  عانوا أشخاص 

 اللقاح  هذا مكونات  من حساسية لديهم تكون أن  يحتمل أشخاص  
 

النسائية   وفي حالة  .التلقيح قبل ما  استشارة  أثناء الطبيب إبالغ  من  التأّكد  يرجى  الرضاعة، أو  الحمل  احتمالية  أو  الحمل حالة  في  تعذر استشارة طبيب 
 والتوليد فإن التطعيم يكون ممكًنا إذا رأى طبيب الفحص الطبي المسبق إمكانية ذلك. 

 األدوية  تجاه حساسية لديكم كانت أو مفرطة حساسية ُظهور حالة في.  اللقاحات إنتاج في قبل من استخدامها يسبق لم  مضافة مادة على المنتج هذا يحتوي

  .التلقيح قبل ما استشارة أثناء الطبيب إبالغ من تأكدوا الماضي، في
  

 على الوجه الخلفي)  يُتبع(

   

  فايزر  شركة قبل من صنعلقاح 
 ) 2022 يونيو/حزيران(
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 التلقيح  تلقي بعد به القيام يجب ما

 الحساسية أعراض  عليهم ظهرت  ألشخاص األقل على دقيقة  30( األقل على دقيقة 15 لمدة المكان نفس  في االنتظار يرجى التلقيح، بعد 

 بتوّعك، اإلصابة حالة وفي ،).إلخ باإلغماء، أصيبوا أو المرض، عليهم ظهر أشخاص أو الماضي، في المفرطة  الحساسية ذلك في بما الشديدة

 ) المفاجئة الجانبية لآلثار السريعة االستجابة أمام المجال يفسح هذا. (فورا الطبيب إبالغ يرجى

 المنطقة  حكّ  أو  فرك تفادي يرجى التلقيح، يوم نفس في  عائق أي  االستحمام  يشّكل ال  بينما.  المحقونة المنطقة نظافة  على المحافظة يجب 

 المحقونة 

 التلقيح  إجراء يوم أو اإلفراط في تناول المشروبات الكحولية الشاقّة التمارين ممارسة عن االمتناع يرجى 

 

 الجانبية  اآلثار

 واإلرهاق، والعضالت، المفاصل وآالم والصداع، الحقن، منطقة في األلم :  نجد اللقاح متلقي على تظهر التي الرئيسية الجانبية اآلثار من 

 من جديد نوع هو اللقاح هذا أنّ  بما.  المفرطة الحساسية أو الصدمة كذلك نجد والخطيرة النادرة الجانبية اآلثار ومن.  والحمى والقشعريرة،

 الطبيب استشارة ينصح  التلقيح، بعد مقلقة أعراض أي مالحظة حالة في.  اآلن حتى توضيحها يتم لم أعراض ظهور احتمال فهناك اللقاحات،

  األسرة  طبيب أو التلقيح، أجرى الذي
   (الجرعتان األولى والثانية) بعض الحاالت    وهيتم اإلبالغ عن حاالت يشتبه فيها باإلصابة بالتهاب في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم األول

ة  التطعيم، فيرجى استشار  من. إذا عانيت من أعراض مثل آالم الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام  النادرة (*)
    إحدى المؤسسات الطبية على الفور.

 .األولى الجرعة من أكثر اللقاح من الثانية الجرعة بعد  الرجال وخاصة الشباب بين شيوًعا أكثر تكون(*) 

   الجرعة أن  اإلبالغ عن  (حوالي    التنشيطيةتم  بشكل رئيسي  اإلبط  في  اللمفاوية  الغدد  في  التورم  حاالت  من  كثير  إلى  مقارنة  5تؤدي   (%
يدًا  بالجرعتين األولى والثانية. غالًبا ما تكون األعراض خفيفة وتختفي في غضون أيام قليلة، ولكن يرجى استشارة الطبيب إذا كان التورم شد

  أو استمر لفترة طويلة.
 في األطراف بعد  أو بتنميل  غيان باريه بعد التطعيم بلقاح الرنا المرسال. إذا شعرت بوهن  ض الحاالت النادرة عن اإلصابة بمتالزمة  تم اإلبالغ في بع

 على الفور.  إحدى المؤسسات الطبيةتلقي اللقاح، فيرجى استشارة 

 

 التلقيح  عن  الناجمة المرضية بالحاالت الخاص اإلغاثة  نظام حول معلومات

 للمخاطر حدّ  وضع  يستحيل  أنه إال للغاية، نادرة الصحية المشاكل  هذه مثل أن  رغم).  إعاقة أو مرض (  صحية مشاكل تسبّب  أن  طعيماتللت  يمكن

 طارئ  أمر  أي مع  للتعاطي إغاثة نظام إنشاء  تم قد السبب ولهذا المصاحبة،

 اإلعانة،  هذه وتشمل(  بالمناعة الخاص  التحصين قانون بموجب  أيًضا متاحة فاإلعانة كورونا، فيروس لقاح عن ناجمة صحية أضرار حدوث  حالة في  

 إقامتكم  مكان بلدية استشارة يرجى الطلب،  لتقديم الالزمة  اإلجراءات عن أكثر لالستفسار ). شابه وما العجز، معاش تعويضات الطبية، النفقات

 

 المستجد  كورونا  فيروس عدوى حول معلومات

 من  العديد  يتعافى بينما.  والسعال كالحمى  البرد،  نزالت ألعراض  مشابهة  أعراض تظهر  ، 2-كوفي-السارس فيروس  عن  ناجمة عدوى  تتقدّم حين

 في تتجلى التي الرئوي، االلتهاب أعراض بظهور الشديدة األعراض ذوي األشخاص  أوضاع تتفاقم المرض، من الخفيفة األعراض ذوي األشخاص

 الوفاة  إلى حتى تؤدي وقد  التنفس، صعوبة

 

 المرة  هذه سيستعمل الذي  )فايزر شركة صنع من لقاح ( المستجد كورونا فيروس لقاح خصائص 

 غشاء في المرسال الرنا تغليف فيها يتم تركيبة عن عبارة وهو  ،mRNA"  إيه إن آر  إم"  أو الريبوزي النووي الحمض مرسال لقاح هو الدواء هذا

 يدخل عندما  ).البشرية الخاليا إلى الفيروس لدخول ضروري بروتين وهو(  2-كوفي-السارس  لفيروس سبايك بروتين مخطط هو المرسال والرنا دهني، 

 يتم وبالتالي المرسال، الرنا على بناءً  الخاليا  في الفيروسية سبايك بروتينات إنتاج يتم الدواء، بهذا التلقيح خالل من  البشرية الخاليا في المرسال الرنا

 2-كوفي-السارس  يسببها التي العدوى تمنع أنها يُعتقد والتي الخلوية، المناعية واالستجابات الشوكية البروتينات ضد المضادة  األجسام تحفيز

 

 التالية  المكونة العناصر على  الدواء هذا يحتوي

 النّشط  العنصر ) البشرية الخلية بغشاء يرتبط الذي سبايك لبروتين الكامل الجسم  يشفر الذي المرسال  الرنا( توزيناميران
 )هيكسيديكانوات-2( مكرر) دييل-1،6- هكسان( مكرر]أزنيديل)بيوتيل هيدروكسي:[(0315 س-ل-أ -
  أسيتاميد ديتتراديسيل -ن،ن] 2000-) جاليكول إيثيلين بولي:[(0159 س-ل-أ -
 كولين  فسفتيديل-3- جليسرول -إن-إس-ديستارويل-2،1:  سي-بي-إس-دي -
 الكوليسترول  -

 البوتاسيوم  كلوريد  -

 القاعدة  أحادي البوتاسيوم فوسفات  -

 الصوديوم  كلوريد  -

 القاعدة  ثنائي الصوديوم فوسفات هيدرات ثنائي -

 السكروز  -

 المضافة  المواد

 

 زيارة يرجى كورونا، يروسف لقاح وسالمة يةفعال حول المعلومات من لمزيد 

 الصحة لوزارة اإللكتروني الموقع على المستجد  كورونا يروسف لقاحات صفحة

 والرفاهية والعمل

 .بلديتك بمقر االتصال يرجى الموقع، تصفح تستطيع ال كنت  إذا

 كورونا يروسف لقاحات والرفاهية والعمل الصحة وزارة

 بحث  المستجد 


