معلومات حول تطعيم كوفيد١٩-

كانون الول/ديسمبر ٢٠٢٠

معلومات للشخاص الذين سيتلقّوا لقاح
كوفيد١٩-
قد يكون لدى ال شخاص الذين يتم عرض تطعيم
كوفيد  ١٩ -عليهم بعض ال سئلة قبل ا تخاذ قرار هم .
قد تساعدك هذه المعلومات قبل و أثناء وبعد التطعيم.

إن تطعيم كوفيد ١٩-اختياري.

يشعر معظم الناس
يتكون مرض كوفيد ١٩-بنا ًء على اإلصابة بفايروس.
ُ
ّ
الذين يُصابون بكوفيد ١٩-بالتوعّك الطفيف ولكن البعض اآلخر يمرض
لدرجة خطيرة .في أسوأ الحاالت قد يموت الشخص بسبب هذا المرض.

إذا كنت تريد معرفة المزيد قبل اتخاذ قرار التطعيم ،فهناك حقائق
ومعلومات لدى  1177ووكالة الصحة العامة السويدية
( )Folkhälsomyndighetenومصلحة الدوية (.)Läkemedelsverket
اطلع على بيانات التواصل في الصفحة التالية.

إن التطعيم يحميك واآلخرين
يحميك التطعيم من اإلصابة بكوفيد ١٩-وهذا بدوره يقلّل أيضا ً
من خطر نقلك العدوى إلى اآلخرين .وكما يُمكن إبطاء انتشار العدوى
على المدى البعيد.

كيفية التطعيم

على من ُيعرض التطعيم؟
يتم حاليا ً عرض تطعيم كوفيد ١٩-لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  ١٨سنة
فما فوق ،وذلك فقا ً لتوصيات وكالة الصحة العامة السويدية .يتم عرض
يتعرضون لخطر اإلصابة البالغة
اللقاح أوالً على األشخاص الذين ّ
والخطيرة بالمرض.

قبل التطعيم

عليك ملء استمارة التصريح الصحي قبل التطعيم.
ستقوم ممرضة بتطعيمك في الجزء العلوي من ذراعك باستخدام
حقنة .في حال احتجت إلى التطعيم مرتين ،فستحصل على النوع
نفسه من اللقاح في كلتي المرتين.
من الشائع بعد حقن اللقاح أن تتألم قليلا وتصبح المنطقة حمراء
أو منتفخة أو تشعر بالحكة في ذراعك .قد ُيصاب البعض بحمى
لفترة قصيرة والصداع وشعور عام بالمرض .تُعتبر كل هذه
ا
العراض رد فعل طبيعي لجهاز المناعة في الجسم .غالبا ما
تكون العراض خفيفة وتزول بعد بضعة أيام .إن ظهور الحساسي ّة
ُّ
يعد نادراا جداا.
كرد فعل

قد تكون هناك حاجة إلى إجراء تقييم فردي

بعد التطعيم

ال يتم عرض التطعيم في البداية على األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٧
عاما ً فما دون والحوامل .ومع ذلك ،قد تتغيّر الحالة تباعا ً لزيادة المعرفة.
صة
صة ،اعتمادا ً على اللقاح والمشاكل األساسية الخا ّ
يمكن في حاالت خا ّ
بالفرد ،مناقشة التطعيم مع الطبيب المعالج.

إذا كنت تشعر بالتو ّ
عك أو القلق بعد التطعيم فيجب عليك
التواصل مع مؤسسة الرعاية الصحية لكي يتسنّى لنا التحقّق
من العراض ،بغض النظر عمّا إذا كانت هذه العراض مرتبطة
بالتطعيم أم ال.

إن خطر ال صابة البالغة والخطيرة بالمرض يزداد
مع التقدم في السن
يزداد خطر اإلصابة الخطيرة والبالغة بمرض كوفيد ١٩-ك ّلما تقدّمت في
السن و باأل ّخص إذا كنت في سن  ٧٠عاما ً فما فوق .باإلضافة إلى ذلك،
فإ ن األشخاص الذين يعانون من أمراض معينة هم أكثر عرضة من
غيرهم لإلصابة البالغة والخطيرة بكوفيد ،١٩-بغض النظر عن العمر.
يوف ُر الحماية من الصابة الخطيرة
يقوم الجهاز المناعي في الجسم بعد التطعيم بتكوين حماية من كوفيد.١٩-
ومع ذلك ،ليس من الثابت أن يحصل كافّة األشخاص الذين تم تطعيمهم
على الحماية الشاملة .و ذلك ينطبق على جميع اللقاحات وليس
فقط لقاح كوفيد .١٩-ولكن مع ذلك تنخفض احتمالية تعرضك إلصابة
بالغة وخطيرة.

يجب على مؤسسات الرعاية الصحية أن تبلغ عن اآلثار الجانبية
المشتبه بها إلى مصلحة الدوية .إذا شعرت بآثار جانبية بعد
التطعيم ف ُيمكنك اإلبلغ عنها بنفسك عبر
.www.lakemedelsverket.se/rapportera

يستغرق تكوين الحماية في الجسم أسبوعا
واحدا بعد أخذ الجرعة األخيرة
يُحتاج إلى عدد مختلف من الجرعات من أجل توفير حماية جيدة،
وذلك اعتمادا ً على نوع اللقاح المستخدم .يُحتاج حاليا ً إلى جرعتين.
يكون الجسم حماية تا ّمة ،وذلك بعد أخذ
ويستغرق حوالي أسبوع قبل أن ّ
الجرعة األخيرة.

لألشخاص الذين يدعمون األقرباء في اتخاذ
قرار التطعيم
قد يحتاج الشخص الذي يدعم أحد األقرباء في اتخاذ قرار التطعيم إلى
التحدث مع طبيب أو ممرضة إذا كان لديه أسئلة .وينطبق هذا بشكل خاص
على األشخاص الذين لديهم مشكلة النزيف بسهولة أو لديهم أمراض أخرى
أو يتناولون أدوية تؤث ّر على الجهاز المناعي.
المزيد عن مرض كوفيد١٩-
تختلف أعراض كوفيد ١٩-بين شخص وآخر .تشبه األعراض في الغالب
الزكام الحادّ أو عدوى اإلنفلونزا .يُعتبر الحمى والسعال من األعراض
األكثر شيوعا ً ولكن قد يحدث واحد أو أكثر من األعراض التالية أيضا ً:
صعوبة في التنفس أو سيالن األنف أو انسداد األنف أو األلم في الحلق أو
الصداع أو الغثيان أو البراز اللين أو الطفح الجلدي أو فقدان أو انخفاض
التذوق أو اآلالم في العضالت والمفاصل.
ّ

استمر بحماية نفسك واآلخرين
يجب على الشخاص الذين تم تطعيمهم االستمرار في اتباع
التوصيات وذلك لمنع انتشار العدوى.
تابع التطوّرات واستمر في

•
•
•

البقاء في المنزل إذا كنت مريضاا
ترك مسافة بينك وبين اآلخرين
غسل اليدين بكثرة.

السجل الوطني للتطعيم
سيتم تسجيل جميع التطعيمات كوفيد ١٩-في السجل الوطني للتطعيم .إن
المعلومات التي سيتم تسجيلها هي الرقم الشخصي أو رقم التنسيق المؤقّت
وتاريخ التطعيم واللقاح المستخدم ورقم التسلسلي والمؤسسّة الصحيّة
المسؤولة عن التطعيم ورقم الجرعة للقاح كوفيد.١٩-
ويتم تسجيل كل ذلك من أجل متابعة التطعيمات .يتم حماية البيانات بالسرية
المطلقة وال يمكن الوصول إليها من خالل سجل المريض .يحق لك طلب
البيانات وفقا ً للنظام األوروبي العام لحماية البيانات.
معلومات عن ُ
منتج اللقاح
يمكنك العثور على معلومات رقمية محدّثة حول اللقاح الذي حصلت عليه
على موقع مصلحة األدوية على اإلنترنت .يمكنك طباعة المعلومات أو
قراءتها مباشرة ً على الموقع.
المزيد من المعلومات ومعلومات التواصل
تعيش فيه:
معلومات حول ما ينطبق عليك في المكان الذي
ُ

توصيات حول التطعيم ومنع انتشار العدوى:

•

وكالة الصحة العا ّمة السويدية -
folkhalsomyndigheten.se

لقاح كوفيد:١٩-

•

مصلحة األدوية -
lakemedelsverket.se/coronavaccin

•

خط معلومات األدوية ،رقم الهاتف 0771-46 70 10

إجابة على األسئلة العامة حول كوفيد ١٩-للس ّكان:

•
•  - 113 13رقم هاتف المعلومات الوطني
krisinformation.se
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