
وس كورونا  التطع�م �لقاح ف��
المستجد 4

)�ال�ا�ان�ة فقط(المصابون �أمراض �امنة 

لمشاركون(*)  ا  274: ا زر(شخص� اي ا 154: ف ا، مودرن ا 120: شخص�  )شخص�

وس كورونا المستجد. يو�شاي وآخرون-ج��� ر�غ�ف: المصدر .NEJM .(2022(مجلة نيو إنغالند الطب�ة . فعال�ة الجرعة الرا�عة من لقاح الرنا المرسال ضد ساللة أوم�كرون من ف��

2022أيار /مايو

ث��       أ لمستجد       ت ا ا  تأث�� لقاح كورون

● �
� �الد الخارج أن التأث�� الوقا��

� أج��ت ��
� من ت�لغ أعمارهم أوضحت الدراسات ال��

ا فما فوق استمر �دون انخفاض ح��  60لتفاقم المرض �� عام�
� ا 6�عد مرور 

� الجرعة الثالثة  4�عد مرور  فايزر لجرعة الرا�عة من لقاحأسابيع ع� تل��
ة ان�شار ساللة أشهر ع� األقل ع� تل�� خالل ف��

.أوم�كرون
� توفرها الجرعة الرا�عة من . أون واي إم وآخرون-�ار: المصدر

� إ�ائ�ل BNT162b2الحما�ة ال��
.NEJM .(2022(مجلة نيو إنغالند الطب�ة . ضد ساللة أوم�كرون ��

المستجد ا  لقاح كورون ة الم س

ةإشعار الجرعة الرا�ع

 الجرعة الثالثة من اللقاحأشهر ع�  5�عد مرور 

ا أو أ���    60ال�الغون ①  ا أو أ��� و�عانون من أمراض �امنة  18ال�الغون ② عام� عام�

�                            : �لفة اللقاح       ع� نفقة الدولة �ال�امل                
مجا��  

� الجرعة الرا�عة من اللقاح
.أصبح �اإلم�ان تل��

� ح�ال تفاقم المرض
.تتمتع الجرعة الرا�عة بتأث�� وقا��

لمن الجرعة

� لخطر تفاقم المرض �ش�ل  هم الطب�ب معرض�� وسواهم ممن �عت��
كب�� 

�د من �لديتهم المحل�ة إ� مركز التطع�م ①ع� من يندرجون تحت رقم *  .إحضار �طاقة التطع�م المرسلة إليهم �ال��

أم ال، ②حول ما إذا كنت تندرج تحت رقم * 
� إحدى المؤسسات الطب�ة، أو إذا �انت هناك مؤسسة طب�ة �

�� � � من مرض �امن وتخضع للفحص الط��
مكنك إذا كنت تعا��

�� اس�شارة الطب�ب فيها ا، ف��
�
.اس�شارتها مس�ق

 �
�� اس�شارة الطب�ب أثناء الفحص األو�� �� ا، ف��

�
 .مركز التطع�م إذا لم تكن هناك مؤسسة طب�ة �مكنك اس�شارتها مس�ق

� ترسلها �لديتك المحل�
.ةلمعلومات حول ك�ف�ة توز�ــــع �طاقات التطع�م، ير�� االطالع ع� المعلومات ال��

كة تا��دا كة فايزر أو ��  مودرنا/يتم استخدام لقاح ��
� الجرعات الثالث األو�

.�غض النظر عن اللقاح المستخدم ��

 � ا فما فوق ومن �عانون من أمراض �امنة 60لل�الغ�� عام�

اللقاح المستخدم

%78.8األلم 

%12.0التصلب والتورم %     21.5الصداع %     24.5آالم العضالت %     33.2التعب 

احمرار %                4.7تورم الغدد اللمفاو�ة %     6.6درجة أو أ���  73.5ح� ت�لغ %     8.4آالم المفاصل 
%1.0رد الفعل التحس�� %     1.5االضطراب الح�� %     8.0واحتقان الجلد 

أو أ��� % 50

10 ‒ 50%

1 ‒ 10%

بندين  ل ا �عة لمن ال يندرجون تحت  لرا ا ال�س�ة للجرعة  ،②و  ①�
.سوف �ستمر �جمع مختلف المعلومات ودراسة الموض�ع وتحل�له

� أفادت دراس ●
ة  عدمخارج �الد ال ات تمت �� ا  21 خاللمالحظة أي آثار جان��ة خط�� �  منيوم�

.ةالرا�ع جرعةالتل��

� ظهرت خالل 
ال�� �  21األعراض  ال�الغ��  �

التطع�م �� ا من  ���  18يوم� أو أ ا  عام�

ت ي�دأ  ا، سوف  ل�� مامنا حا أ لمتاحة  ا لعلم�ة  ا لمعرفة  ا ا إ�  طع�م اس�ناد�
نها�ة شهر مايو  �

�عة �� لرا ا �الجرعة  ه  ا دن أ  � الموضح�� �/األشخاص  .ارأ



� غ�� الم�ان الذي �ضم سجل اإلقامة  ◎ 
)م�ان السكن(حول التطع�م ��

لون فيها ・ � � ي��
� المس�ش�� أو المؤسسة الطب�ة ال��

لطب�ةير�� اس�شارة المؤسسة ا األشخاص الذين س�تلقون التطع�م ��

� يتلقون العالج فيها ألمراض �امنة ・
� المؤسسة الطب�ة ال��

 سسة الطب�ةير�� اس�شارة المؤ  األشخاص الذين س�تلقون التطع�م ��

� م�ان مختلف عن م�ان �سج�ل إقامتهم ・
� منطقة السك األشخاص الذين �سكنون ��

� التطع�م ��
  نقد �كون �اإلم�ان تل��

� �سكن فيها أو االتصال �مكتب االستفسارات
.ير�� مراجعة موقع �لد�ة المنطقة ال��

.من المطلوب الحصول ع� موافقة الشخص الذي س�تل�� التطع�م ◎

ات الوقا�ة من األمراض المعد�ة وآثارها الجان��ة أوً� ثم ات � التطع�م، ير�� االطالع �ش�ل صحيح ع� تأث��
التطع�م  خاذ قرار �شأنعندما ت��د تل��

� . ب�رادتك
.ال يتم التطع�م �دون موافقة الشخص المع��

� ضد األشخاص الذين لم يتلقوا التطع� � التطع�م، �ما ال �جوز التح��
� م�ان العمل ع� تل��

 .مال �جوز إج�ار اآلخ��ن من حول�م أو ��

◎  �
ار الصح�ة الناتجة عن التطع�م الوقا��  .يتوفر نظام إغاثة لأل��

� وق�ع مشا�ل صح�ة 
�� �

القضاء ع� هذه  تم تأس�س نظام اإلغاثة ألنه ال �مكن). اإلصا�ة �مرض أو التعرض إلعاقة(قد ي�س�ب التطع�م الوقا��

 .المشا�ل ع� الرغم من شدة ندرة وقوعها

� تضم شهادة إقامتك
.ف�ما يتعلق �اإلجراءات الالزمة لتقد�م الطلب، ير�� اس�شارة ال�لد�ة ال��

وس لقاح وسالمة فعال�ة حول المعلومات من لم��د    صفحة ع� االطالع ير��  المستجد، كورونا   ف��
وس لقاح حول«  .االجتماع�ة والرعا�ة والعمل الصحة وزارة موقع ع� »المستجد كورونا   ف��

 .ير�� اس�شارة �لديتك المحل�ة إذا لم تتمكن من ز�ارة موقع الوزارة

  وزارة الصحة والعمل والرعاية
االجتماعية   لقاح   كورونا

  لالستفسار

نرجو من�م 

تخ ا  �
ر �� اذ االستمرا

� ئ لوقا ا ب��  لتدا ة ا

لعدوى ا .ضد 

� التطع�م
ير�� االستمرار �اتخاذ اإلجراءات الوقائ�ة �ارتداء ال�مامة ح�� �عد تل��

� منع ظهور أعراض العدوى ول�ن فعاليته ل�ست تامة
وس كورونا المستجد فعال للغا�ة �� ا�ما أنه يتأثر �سالالت الف. لقد ث�ت �أن لقاح ف��

�
وس الجد�دة أ�ض ��.

� اتخاذ اإلجراءات الوقائ�ة ضد العدوى
واصل الق��ب األما�ن المزدحمة والت(األمور الثالثة «  تجنب تلكع� وجه الخصوص ير�� . ولهذا نرجو من�م االستمرار ��

ا» )واألما�ن المغلقة
�

.وارتداء ال�مامة وغسل ال�دين �الصابون وتعق�م ال�دين �ال�حول ج�د

األما�ن المزدحمة التواصل الق��ب األما�ن المغلقة ارتداء ال�مامة غسل ال�دين 
�الصابون

ا
�
ال�دين �ال�حول ج�د تعق�م 

  »)المغلقة األما�ن المزدحمة والتواصل الق��ب واألما�ن(األمور الثالثة «تجنب تلك 

بحث 


