معلومات لألشخاص الذين سيقومون بتلقيح أنفسهم

قبل التطعيم
ّ
الط� الذي يتضمن
ملء أستمارة الترصي ــح ب ي
قبل أعطاؤك التطعيم عليك ي
معلومات فيما أذا
ً
ّ
	•قمت بتلقيح نفسك حديثا ،إما بتلقيح آخر أو بتلقيح ضد
كوفيد19 -
	•كنت ن ز
ت�ف بسهولة ،لسبب ما .مع ذلك بأمكانك الحصول
ُ
ت
عىل التطعيم ،ولكن من المفيد أن نعرف ح� يمكننا منع
نز
ال�يف عندما نقوم بوخزك بأبرة التطعيم
	•إذا ما أصبت بحساسية شديدة عند حصولك عىل تطعيمات
سابقة.
كيفية التطعيم
ف
ستقوم ممرضة بأعطائك اللقاح باستخدام حقنة ي� الجزء العلوي من
ذراعك .إذا كنت بحاجة إىل التطعيم ي ن
مرت� ،فستحصل عىل النوع نفسه
ف
ين
المرت�.
من اللقاح ي� كلتا
بعد التطعيم
ّ
ً
لك يتمكن
سيستغرق االمر أسبوعا عىل األقل بعد أعطائك
التلقيح ي
ً
جسمك من بناء الحماية ضد كوفيد .19 -واعتمادا عىل نوع اللقاح
توف�
المستخدم ،هنالك حاجة إىل عدد مختلف من الجرعات من أجل ي
الحماية الجيدة.
ً
بعد حقن اللقاح من المألوف أن تتألم قليال ،وتصبح المنطقة حمراء،
منتفخة أو تشعر بالحكة عىل ذراعك .قد ُيصاب البعض بحىم ت
لف�ة
ُ
ف
عت�كل هذه االعراض رد فعل
قص�ة ،ألم ي� الرأس و شعور عام
بالمرض .ت ب
ي
ً
ف
طبيع لجهاز المناعة � الجسم .غالبا ما تكون األعراض خفيفة و ف
تخت�
ي
ً ي
ي
ُّ
ّ
بعد يوم أو ي ن
غ� مألوف جدا.
يوم� .ان ظهور
الحساسية كرد فعل يعد ي
ّ
إذا كنت تشعر بالتوعك أو القلق بعد التطعيم ،يجب عليك االتصال
ّ
ّ
ن
يتس� لنا التحقق من األعراض ،بغض
لك
بمؤسسة الرعاية الصحية ي
النظر ّ
عما إذا كانت هذه االعراض مرتبطة بالتطعيم أم ال.

لماذا يجب أخذ التطعيم؟

ً
قد يكون التطعيم ضد كوفيد 19 -قادرا على حمايتك من االصابة
ّ
الشديدة بالمرض .كما يمكن أن يقلل من خطر نقل العدوى لآلخرين.

لمن يتم تقديم التطعيم؟

ً
أوال لالشخاص الذين ّ
يتعرضون لخطر االصابة البالغة
يتم تقديم اللقاح
ً
و الخطيرة بالمرض .يتم حاليا تقديم التطعيم ضد كوفيد -19لألشخاص
الذين تبلغ أعمارهم  18سنة فما فوق.

ان التطعيم ضد كوفيد 19 -أختياري
إذا كنت تريد معرفة المزيد قبل اتخاذ القرار ،فستجد الحقائق
والمعلومات متوفرة على:
• 1177.se
• folkhalsomyndigheten.se
• lakemedelsverket.se
• خط معلومات االدوية0771-46 70 10 :

أستمر بحماية نفسك وحماية اآلخرين
يجب على االشخاص الذين أخذوا التلقيح االستمرار في اتباع التوصيات
و ذلك للحد من انتشار العدوى.
• البقاء في المنزل في حالة ظهور األعراض.
• الحرص على االبتعاد بمسافة عن اآلخرين.
ً
• غسل اليدين مرارا.

ستقوم مؤسسات الرعاية الصحية باإلبالغ عن اآلثار الجانبية المشتبه
بها إىل مصلحة االدوية .إذا حدثت لك ً
آثارا جانبية بعد التطعيمُ ،يمكنك
االبالغ بنفسك عىل الموقع www.lakemedelsverket.se/rapportera
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معلومات مفيدة حول
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