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وزارة الصحة

19-صفحة معلومات التطعیم ضد كوفید
2021نیسان/أبریل   1   ،5.0نسخة  

یقدم ھذا المستند المعلومات األساسیة فقط وال یھدف لتقدیم المشورة الطبیة أو التشخیص الطبي أو العالج 
الطبي أو المشورة القانونیة أو أن یحل محلھا.  

 فایزر بیونتیكلقاح  في كندا: 19-استخدام اللقاحات التالیة ضد كوفید وزارة الصحة الكندیة حتى اآلن، أجازت 
ستضاف المعلومات حول لقاح جانسن ضد   . لقاح جانسنو لقاح كوفیشیلدو أسترا زینیكاولقاح  ح مودرنالقاو

التي أجازت   19-اللقاحات ضد كوفیدلھذا المستند فور أن یتم تأكید اإلمدادات لكندا. وقد تم تقییم كل  19-كوفید
في   وزارة الصحة الكندیةاستخدامھا في كندا باستخدام معاییر صارمة.  ستواصل  وزارة الصحة الكندیة 

مراقبة كافة اللقاحات للتأكد من أنھا آمنة وفعالة. 
من قبل مقدم رعایة  قد تم الرد علیھا ئلتك أسأن كل برجاء قراءة صفحة المعلومات ھذه بعنایة والتأكد من 

صحیة قبل الحصول على اللقاح. 

؟ 19-ما ھو كوفید
للمرة   19-). وقد تم التعرف على كوفیدSARS-CoV-2ھو عدوى یسببھا فیروس كورونا جدید (  19-كوفید

-م تمریر كوفید، ومنذ ذلك الحین انتشر حول العالم مسببًا جائحة. یت2019األولى في كانون األول/دیسمبر 
بصورة رئیسیة من شخص مصاب إلى اآلخرین حین یسعل الشخص المصاب أو یعطس أو یغني أو   19

یتحدث أو یتنفس. من المھم مالحظة أنھ بإمكان األشخاص المصابین أن ینشروا العدوى حتى لو لم تكن لدیھم  
یمكن أن تتضمن السعال وضیق التنفس والحمى والقشعریرات والتعب   19-أعراض كوفید  أیة أعراض. 

وفقدان حاسة الشم أو التذوق. بعض األشخاص المصابین بالفیروس لیس لدیھم أیة أعراض على اإلطالق،  
دیھم أعراض تتراوح من خفیفة إلى حادة. في حین أن البعض اآلخر ل

؟19-ضد كوفید 19-كیف تحمي لقاحات كوفید
تعمل كل اللقاحات عن طریق تقدیم شيء ما ألجسامنا یشبھ العدوى حتى یتسنى لجھاز المناعة في أجسامنا أن  

ي إذا تعرضت  یتعلم كیف ینتج الحمایة الطبیعیة. ثم تساعد ھذه الحمایة الطبیعیة في منع المرض المستقبل 
  من اللقاح.  19-ال یمكن أن تصاب بكوفیدفي المستقبل.   19-لفیروس كوفید

صفحة الویب الخاصة  الحمایة في  19-یمكن إیجاد المزید من المعلومات حول كیف توفر لقاحات كوفید
لقاحات  و19-حول لقاح كوفید ما تحتاج معرفتھو التابعة لھیئة الصحة العامة في أونتاریو 19-بلقاحات كوفید

   . : لقاحات الفیروس القائمة على النواقل19-كوفید

التي أجیز استخدامھا في كندا فعالة في الحمایة ضد المرض الذي یظھر األعراض  19-كل لقاحات كوفید
قاح، عملت كل اللقاحات بصورة جیدة  في دراسات كبیرة أُعطي فیھا الناس جرعتّي اللوالمؤكد في المختبر.  

  14الذي یظھر األعراض والمؤكد في المختبر.  تقدر فعالیة اللقاح بعد  19-لوقایة الناس من اإلصابة بكوفید

https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
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بیونتیك  -% بالنسبة للقاح فایزر90یوًما من تناول الجرعة األولى وقبل تناول الجرعة الثانیة بأنھا أكثر من 
أسترازینیكا/كوفیشیلد.  تقدر فعالیة اللقاح بعد الجرعة الثانیة في الفترة  لنسبة للقاح با% 70ومودرنا وأكثر من 

لقاح  % ل80بیونتیك ومودرنا وأكثر من -% بالنسبة للقاح فایزر90الموصى بھا بأنھا أكثر من 
طویلة األجل   مایة أسترازینیكا/كوفیشیلد. من المھم أن تتلقى كلتي الجرعتین من ھذه اللقاحات).  ال تتحقق الح

التي أجیز استخدامھا في كندا  19-كل لقاحات كوفیدتتلقى الجرعة الثانیة من اللقاح.  إال حین  19-ضد كوفید
   بالمستشفى. للرعایةشدیدة الفعالیة في منع الحاجة 

من یستطیع تلقى ھذه اللقاحات؟
اللقاح وللفئات ذات األولویة المحددة  ینبغي تقدیم سلسلة لقاحات كاملة لألفراد الذین لیس لدیھم موانع ضد 

حالیًا. 

عاًما وأكثر.   16في الوقت الراھن لألفراد الذین یبلغ عمرھم   19-بیونتیك ضد كوفید-أجیز لقاح فایزر •
عاًما وأكثر.   18في الوقت الراھن لألفراد الذین یبلغ عمرھم  19-أجیز لقاح مودرنا ضد كوفید •
عاًما   18وكوفیشیلد في الوقت الراھن لألفراد الذین یبلغ عمرھم  19-أجیز لقاح أسترازینیكا ضد كوفید •

) بعدم استخدام لقاح  NACIاللجنة االستشاریة الوطنیة حول التطعیم ( توصي وأكثر.  في ھذا الوقت، 
عاًما.   55ولقاح كوفیشیلد لألشخاص البالغین الذین تقل أعمارھم عن  19-أسترازینیكا ضد كوفید

خطة التطعیم  ة، برجاء اإلحالة إلى لمعرفة ما إذا كنت مؤھًال لتلقي اللقاح في ھذا الوقت على أساس األولوی
 .   بمقاطعة أونتاریو  19-ضد كوفید

قبل تلقي اللقاح، ابلغ مقدم الرعایة الصحیة الذي یقدم لك اللقاح بما یلي:
أو أعراضھ.  19-ت الراھن أو لدیك عالمات كوفیدإذا كنت تشعر بأنك لست على ما یرام في الوق •
-أو أیة مكونات في لقاحات كوفید 19-ضد لقاح كوفید (حساسیة) إذا كان لدیك في السابق رد فعل أرجي  •

، أو أي لقاح آخر. 19
. (حساسیة)  أو حاالت أرجیة (حساسیة) إذا كانت لدیك أیة أرجیات  •
و إذا كنت ترضعین طفًال بالرضاعة الطبیعیة. حامًال، أ ي إذا كنت حامًال، أو یمكن أن تكون •
إذا كان یتم كبت مناعتك بسبب مرض أو عالج أو إذا كان قد تم تشخیص إصابتك بأنھا حالة من أمراض   •

المناعة الذاتیة. 
إذا كنت قد شعرت بالدوار أو تعرضت لإلغماء بعد تلقي لقاح في الماضي أو الخضوع إلجراء طبي أو   •

ن اإلبر. قد یعرض مقدم الرعایة الصحیة أشكاًال من الدعم لمساعدتك، وعلى سبیل  إذا كان لدیك خوف م 
المثال بأن یوصي بأن تتلقى اللقاح وأنت مستلق لمنع اإلغماء. 

إذا كان لدیك اضطراب نزفي أو تتناول أدویة یمكن أن تؤثر على تجلط الدم. ستساعد ھذه المعلومات   •
أو التكدم من اإلبرة. مقدم الرعایة الصحیة في منع النزیف 

الماضیة.  14) في األیام الـ 19-إذا كنت قد تلقیت أي لقاح آخر (غیر لقاح كوفید •

معلومات إضافیة لألشخاص الذین   توصیات التطعیم للفئات السكانیة الخاصة توفر وثیقة اإلرشادات حول 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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أو مصابین   (حساسیة) یرضعون رضاعة طبیعیة أو الحوامل أو األشخاص الذین یعانون من أرجیات 
  بأمراض المناعة الذاتیة أو الذین یعانون من نقص المناعة بسبب المرض أو العالج، وكذلك للمراھقین

.  إذا كانت لدیك أیة أسئلة حول ما إذا كان اللقاح  19-المعرضین لخطر كبیر في حدوث نتائج حادة من كوفید
لك أم ال على أساس حالتك الطبیة، تحدث إلى مقدم رعایتك الصحیة.  امناسبً 

من الذي ینبغي علیھ تأجیل تلقي اللقاحات؟

الماضیة.  14) في األیام الـ  19-األفراد الذین تلقوا لقاًحا آخر (غیر لقاح كوفید •
األفراد الذین یعانون من أعراض مرض حاد؛ حیث ینبغي على ھؤالء األفراد أن ینتظروا حتى تختفي   •

األعراض تماًما لتجنب عزو أیة مضاعفات ناتجة من المرض إلى اآلثار الجانبیة المرتبطة باللقاح. 
إلى الحد األدنى، إذا وصل ھؤالء   19-انتقال كوفید . لتقلیل مخاطر19-األفراد الذین لدیھم أعراض كوفید •

األفراد إلى عیادة/مكان التطعیم، سیتم توجیھھم التباع تدابیر الصحة العامة المحلیة الحالیة وتشجیعھم 
على إجراء الفحص. 

ینبغي أال یحضر األفراد الذین یعانون من أعراض، أو بدون أعراض، والذین تم نصحھم بالدخول في   •
مشتبھ بھا أو مؤكدة أو بسبب االختالط المباشر مع حالة مصابة   19-عزل ذاتي بسبب عدوى كوفید

ھم حتى تنتھي  غي أال یحضروا إلى عیادة اللقاح وینبغي علیھم االنتظار للحصول على لقاح، ینب19-بكوفید
فترة عزلھم. 

كیف یتم إعطاء اللقاح؟
التوصیات من  یتم إعطاء اللقاح كحقنة في الجزء العلوي من الذراع (في العضلة الدالیة).  تتبع المقاطعة 

للقاحات   19-في تمدید الفاصل الزمني للجرعة الثانیة من لقاح كوفید اللجنة االستشاریة الوطنیة للتطعیم
أشھر بعد الجرعة األولى. 4بیونتیك ومودرنا وأسترازینیكا/كوفیشیلد لفترة تصل إلى  -فایزر

أشھر بعد الجرعة   4بیونتیك، فإن الفاصل الزمني الموصى بھ للجرعة الثانیة ھو -ربالنسبة للقاح فایز •
األولى.

أشھر بعد الجرعة األولى.  4بالنسبة للقاح مودرنا، فإن الفاصل الزمني الموصى بھ للجرعة الثانیة ھو  •
أشھر بعد   4ھو  بالنسبة للقاح أسترازینیكا وكوفیشیلد، فإن الفاصل الزمني الموصى بھ للجرعة الثانیة •

الجرعة األولى. 

ة لقاحھم الكاملة (أي ینبغي على  ل الخاص بسلس 19-ینبغي على األفراد تلقي نفس منتج اللقاح ضد كوفید
األفراد أن یحصلوا على نفس اللقاح في جرعتھم األولى والثانیة). وینبغي اعتبار اللقاحات من األنواع  

قاحات مختلفة وال ینبغي استخدامھا في نفس السلسلة.  والناقل الفیروسي) ل mRNAالمختلفة (مثل 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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ما ھي المكونات في اللقاحات؟

دلأسترا زینیكا /وكوفیشیمودرنابیونتیك-فایزرلمكوناتا

نا الِمْرسال •طبي الرَّ
)mRNA(

نا الِمْرسال • الرَّ
)mRNA(

ناقل فیروس غیر مكرر  •
)ChAd(

غیر طبي 

 ALC-0315 •دھون

• ALC-0159 - لي والب
)PEGایثیلین جالیكول (

-ان-اس-دیستیرویل 1،2 •
فوسفوكولین -3-غلیسیرو

(DSPC) 

كولسترول •

-ان-اس-دیستیرویل 1،2 •
فوسفوكولین -3-غلیسیرو

(DSPC) 

كولسترول •

البولي ایثیلین جالیكول  •
ودیمیریستویل   2000

102ام -اسوغلیسیرول 

ثنائي ھیدرات إیدیتات  •
ثنائي الصودیوم 

)EDTA(

إیثانول •

• L – ھستیدین

• L –  ھستیدین
ھیدروكلورید 
مونوھیدرات

80بولي سوربات  •

ثنائي ھیدرات فوسفات  •أمالح
الصودیوم ثنائي القاعدة

فوسفات البوتاسیوم  •
أحادي القاعدة

كلورید البوتاسیوم •

كلورید الصودیوم •

حمض االسیتیك •

ثالثي ھیدرات أسیتات  •
الصودیوم

ترومیثامین •

ھیدروكلورید  •
ترومیثامین

ي ھیدرات كلورید سسدا •
المغنیسیوم

كلورید الصودیوم •

سكروز •سكروز •سكروز •سكر

ماء للحقن •ماء للحقن •ماء للحقن •

البولي  من المھم مراجعة ھذه القائمة بعنایة ألن بعض الناس قد یكونون حساسین لھذه المكونات، بما في ذلك 
ذه المكونات نادًرا ما تسبب تفاعالت أرجیةھ.  لكن ترومیثامینو/أو  80بولي سوربات و ایثیلین جالیكول 

.  یتواجد البولي ایثیلین جالیكول في بعض المنتجات مثل األدویة ومنتجات تجھیز األمعاء إلجراء  (حساسیة) 
تنظیر القولون والملینات وشراب السعال ومستحضرات التجمیل وكریمات البشرة والمنتجات الطبیة  

عملیات ومعجون األسنان والعدسات الالصقة ومحلول العدسات الالصقة. لالمستخدمة على البشرة وأثناء ا
یمكن أیًضا إیجاد البولي ایثیلین جالیكول في بعض األطعمة أو المشروبات، لكنھ ال یُعرف عنھ أنھ یسبب  

في بعض المستحضرات   80من األطعمة أو المشروبات.  یوجد بولي سوربات  (حساسیة) ردود فعل أرجیة 
أمامثل زیوت الفیتامینات واألقراص والعوامل المضادة للسرطان ومستحضرات التجمیل. (الطبیة 

ھو مكون في وسائل التباین واألدویة الفمویة وأدویة الحقن. ف ،ترومیثامین



صفحة |   5

ما ھي اآلثار الجانبیة للقاح؟
الرغم من عدم   ى عل، مثلھا في ذلك مثل كل اللقاحات، بعض اآلثار الجانبیة، 19-قد تسبب لقاحات كوفید

لجمیع لھا، وأولئك الذین یتعرضون لھا في الغالب یبلغون عن آثار جانبیة طفیفة. تتضمن اآلثار  تعرض ا
ردود فعل موضعیة، بما في ذلك األلم   19-الجانبیة األكثر شیوعًا التي تم اإلبالغ عنھا بعد تلقي لقاح كوفید

ع وآالم العضالت وآالم المفاصل والقشعریرات  اوالتعب والصدواالحمرار أو التورم في موضع الحقن 
والحمى الخفیفة. 

.نادرة للغایةإلى أن اآلثار الجانبیة الخطیرة حتى اآلن  19-تشیر الدراسات المتواصلة على لقاحات كوفید
ویتم مالحظة األشخاص الذین تلقوا اللقاح في ھذه الدراسات بحثًا عن أیة آثار جانبیة على المدى األطول. 

خطیر في حالة حدوثھ.  عند تلقي جرعتك   (حساسیة)لعاملون بالعیادات معدون إلدارة أي رد فعل أرجي او
ابلغ مقدم الرعایة الصحیة الذي یقدم لك الجرعة الثانیة ما إذا كنت قد تعرضت  ، 19-الثانیة من لقاح كوفید

. ألیة آثار جانبیة بعد الجرعة األولى

ینیكا/كوفیشیلد مرتبطًا بشكل نادر من جلطات الدم بعد التطعیم. ویسمى األطباء  ز ونادًرا جدًا، كان لقاح أسترا 
). وھذه الجلطات الدمویة لھا میزتان  VIPITالمناعي الناتج عن اللقاح" ( نقص الصفیحاتھذه الحالة " 

یوًما من التطعیم، وأنھا ترتبط بانخفاض عدد الصفائح الدمویة (خالیا الدم   20إلى  4ھا تحدث بعد نمھمتان: أ
نادرة، حیث أنھا تحدث   VIPITالصغیرة التي تساعد على تكوین جلطات الدم لوقف النزیف). وتبدو حالة 

55اء دون سن الـ سمن كل ملیون شخص. وتكون األكثر شیوعًا في الن 1ألف شخص إلى   125في كل  1في 
ل على المزید من  وللحص 19-عقب التطعیم بلقاح أسترا زینیكا لكوفید VIPITعاًما. برجاء النظر في 

المعلومات.

تقییم ھذا األمر وقررت أن منافع لقاح أسترا زینیكا/كوفیشیلد في حمایة  ب  وزارة الصحة الكندیةوقد قامت 
. فالجلطات الدمویة شائعة، وال سیما في األشخاص األكبر سنًا.  استخدامھ تفوق مخاطر  19-الكندیین من كوفید

ماحد ذاتھ بالتسبب في حدوث جلطات الدم، لذلك یستمر التوصیة باستخدفي  19-وقد ارتبط فیروس كوفید
لألشخاص الذین أصیبوا بجلطة دمویة في الماضي أو الذین لدیھم تاریخ عائلي من   19-جمیع لقاحات كوفید

جلطات الدم والذین یتلقون أدویة تخفیف الدم.  

متى ینبغي أن اتصل بمقدم رعایتي الصحیة؟
د بضعة أیام، اتصل بمقدم  عتختفي بال ثار إذا بدا أن اآلإذا تعرضت آلثار جانبیة كانت مقلقة بالنسبة لك أو 
رعایتك الصحیة أو حاول الحصول على رعایة طبیة. 

إذا ظھرت أي من ردود الفعل العكسیة التالیة في غضون   911قسم للطوارئ أو اتصل برقم توجھ إلى أقرب 
ثالثة أیام من تلقي اللقاح: 

طفح جلدي  •
تورم في الوجھ أو الفم •

____________

https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-confirms-that-the-benefits-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-continue-to-outweigh-the-risks-for-use-in-canada.html
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صعوبة في التنفس  •
شدید  سلون شاحب جدًا ونعا •
درجة مئویة)  40حمى عالیة (أكثر من   •
تشنجات أو نوبات  •
أعراض خطیرة أخرى (مثل "دبابیس وإبر" أو خدر)  •

یرجىتلقي اللقاح، إذا كنت قد تلقیت لقاح أسترا زینیكا/كوفیشیلد وتعرضت ألي من األعراض التالیة بعد 
الحصول على رعایة طبیة فوریة: 

ضیق في التنفس  •
ألم في الصدر  •
م أو برد في ذراع أو رجل رتو •
ألم متواصل بالبطن  •
ْؤیَة  • صداع حاد أو متفاقم أو تَغَیُُّم في الرُّ
كدمات صغیرة متعددة أو مواضع حمراء أو قرمزیة أو بثور دمویة تحت الجلد  •

لتسأل أسئلة أو اإلبالغ عن رد فعل عكسي.  بوحدة الصحة العامة المحلیةل  اتصاالأیًضا  كیمكن

متى ینبغي أن أعود لتلقي جرعتي الثانیة؟
، تأكد من العودة لتناول الجرعة الثانیة بحسب تعلیمات  19-إذا كانت ھذه ھي جرعتك األولى من لقاح كوفید
لك جرعتك األولى.  من المھم أن تتلقى جرعتین من اللقاح   معیادة التطعیم أو مقدم الرعایة الصحیة الذي قد

تتلقى الجرعة الثانیة من اللقاح.  احضر سجل التطعیم   حین  ال تكون مثالیة إال 19-حیث أن الحمایة ضد كوفید
من المھم جًدا أن تتلقى الجرعة الثانیة حتى لو كنت قد تعرضت آلثار  معك حین تأتي لتناول جرعتك الثانیة. 

بیة في المرة األولى. نجا

من الذي ینبغي أن أتصل بھ إذا كانت لدّي أیة أسئلة؟
حاإذا كانت لدیك أیة أسئلة، برجاء التحدث مع مقدم رعایتك الصحیة أو الشخص الذي یقدم اللق

_______________

http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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