
معلومات عن ڤيروس كوڤيد - 19

سكان  لكل  التطعيم ضروري 
لتلقي  المؤهلين  ألبرتا 

اللقاح.

اللقاح للحصول عىل الحامية الكاملة.    يجب تناول جرعتني من 

ميكنك الحصول عىل جرعتك الثانية بعد أربعة أسابيع إىل أربعة أشهر 

من تلقي الجرعة األوىل.

alberta.ca/covid19

من الذي ال يجب تطعيمه؟

•  األطفال أقل من 12 سنة

 •   سكان ألربتا الذين يعانون من حساسية 

    شديدة ملكونات اللقاح.

من الذي يجب تطعيمه؟

 •  األطفال الذين سوف يبلغون 12 عاًما 

    هذا العام

 •   سكان ألربتا البالغون من العمر 12 

     عاًما فام فوق، مبا يف ذلك أولئك الذين 

    أصيبوا ثم تعافوا من كوڤيد- 19 
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alberta.ca/covid19

 تعرف عىل حقائق حول التطعيم

التطعيم هو أفضل طريقة لحامية عائلتك وأحبائك من كوڤيد- 19. األشخاص 

الذين تم تطعيمهم هم أناس محميون. كلام زاد عدد املتلقني للتطعيم، كلام 

أرسعنا يف قضاء الوقت مع األشخاص الذين نهتم بهم.

احجز موعدك:

 alberta.ca/vaccine قم بزيارة  •

• اتصل برقم 811 أو تحدث إىل الصيديل الخاص بك

•  تحتاج إىل توصيلة؟ اتصل برقم 211

 حول اللقاحات

تجعل اللقاحات أجهزتنا املناعية أقوى من خالل بناء األجسام املضادة 

للمساعدة يف الوقاية من األمراض ومكافحتها. حيث أن كوڤيد- 19 هو ڤريوس 

جديد، فال أحد لديه مناعة ضده. إن التحصني أكرث أمانًا وفاعلية من اإلصابة 

بالعدوى.

جميع اللقاحات املعتمدة آمنة وفعالة ومتنع املضاعفات الخطرية.

تساعد اللقاحات الثالثة )مودرنا وأسرتازينيكا وفايزر( أجسامنا عىل تعلم كيفية 

حاميتنا من اإلصابة املستقبلية بالڤريوس املسبب لـ كوڤيد- 19، ولكن باستخدام 

آلية مختلفة لجذب انتباه الجهاز املناعي:

 •   تستخدم لقاحات مودرنا وفايزر تقنية mRNA لتعليم الخاليا كيفية تصنيع 

     بروتني لتحفيز االستجابة املناعية وصنع األجسام املضادة ملحاربة ڤريوس 

    كوڤيد- 19، وال يؤدي ذلك إىل تغيري الحمض النووي الخاص بك.

 •   يعتمد لقاح أسرتازينيكا عىل استخدام ناقل ڤريويس مكون من ڤريوس 

     الربد العادي الذ تم إضعافه بحيث أصبح غري ضار وذلك لتعليم جهاز املناعة 

    كيفية التعرف عىل الڤريوس الفعيل ومكافحته.

 •   ال تحتوي أية هذه اللقاحات عىل الڤريوس الكامل الذي يسبب 

    كوڤيد- 19.

استرش طبيبك إذا كانت لديك أسئلة حول اللقاح وصحتك.

الحقائق

تم تم إجراء أبحاث عىل جميع اللقاحات املعتمدة حتى ثبت أنها آمنة.

بفضل التعاون العاملي، تم تطوير اللقاحات املضادة لـ كوڤيد- 19 برسعة دون 

املساس بالسالمة، بناًء عىل عقود من البحث حول تلك التقنيات املستخدمة يف 

تصنيع اللقاحات. استوىف كل لقاح معتمد معايري Health Canada الصارمة 

للسالمة والجودة الفاعلية.

حتى الشباب ومن يتمتعون بصحة جيدة يجب أن يتلقوا التطعيم.

ميكن ألي شخص أن يصاب مبضاعفات خطرية من جراء اإلصابة بـ كوڤيد- 19 

وينتهي به املطاف يف املستشفى، أو ما هو أسوأ. مات اآلالف من سكان ألربتا، 

مبا يف ذلك العديد من الشباب الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة يف السابق. 

أيًضا، عندما يتم تطعيم الشباب واألصحاء، فإن ذلك يجعل كل فرد يف املجتمع 

أكرث أمانًا. تذكر أنه كلام تم تطعيمنا بشكل أرسع، كلام أرسعنا يف العودة إىل 

حياتنا الطبيعية.

إذا كنت مصابًا بڤريوس كوڤيد- 19، فال يزال يتعني عليك تلقي التطعيم.

تشري الدالئل املبكرة إىل أن املناعة بعد اإلصابة بـ كوڤيد- 19 قد ال تدوم طويالً، 

وليست قوية مثل املناعة الواقية التي يوفرها اللقاح، لذلك يجب أن تحصل عىل 

اللقاح حتى إذا سبق لك أن أصبت بالڤريوس.

أفضل لقاح لك هو اللقاح املتاح.

جميع اللقاحات املعتمدة متنع املضاعفات الخطرية والوفاة. إذا تم تطعيمنا 

جميًعا يف أرسع وقت ممكن، فسنعود إىل القيام باألشياء التي نحبها قريبًا.

يستغرق بناء املناعة وقًتا.

يحتاج جسمك إىل وقت لبناء دفاعاته - أسبوعني عىل األقل. خالل ذلك الوقت، 

من املمكن اإلصابة بـ كوڤيد- 19. لذلك عليك االستمرار يف اتباع إرشادات 

الصحة العامة املوضوعة ملنع انتشار الڤريوس حتى بعد الحصول عىل اللقاح.

الحصول عىل التطعيم لن يؤثر عىل راتبك. 

مبوجب قانون معايري التوظيف، يحق للموظفني الحصول عىل ما يصل إىل ثالث 

 Outساعات مدفوعة لكل موعد تطعيم ضد كوڤيد- 19.
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