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وزارة الصحة 

ما الذي تحتاج معرفتھ حول موعد لقاح كوفید-19 
النسخة 2.0،    29 آذار/مارس 2021 

مالحظة: ھذا المستند ھو نسخة محدثة من المستندات التي كانت في السابق تحمل عنوان "ما الذي تحتاج  
" و"صفحة الرعایة بعد اللقاح".  معرفتھ قبل موعد لقاح كوفید-19

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

لقد تم تحدیدك كشخص مؤھل لتلقي لقاح كوفید-19. برجاء قراءة ھذا المستند لتعرف ما الذي تتوقعھ في 
موعدك القادم للحصول على اللقاح. 

االستعداد للتطعیم ضد كوفید-19 

ما الذي أحتاج أن أحضره لموعدي ؟ 
بطاقتك الصحیة/بطاقة خطة التأمین الصحي بأونتاریو (OHIP). إذا لم یكن لدیك بطاقة OHIP، احضر   •
شكال آخر من أشكال الھویة المصورة التي تصدرھا الحكومة، مثل رخصة القیادة أو جواز السفر أو 
بطاقة الحالة أو غیر ذلك من البطاقات الصحیة بالمقاطعة.  ال یزال بوسعك أن تحصل على التطعیم حتى 

   .OHIP لو یكن لدیك بطاقة

ً

سجل تطعیمك، إذا كان متوفًرا، لتتبع لقاح كوفید-19 الذي تحصل علیھ.   •
نموذج أرجیات (حساسیة)، إذا كان مطلوًب ا.    •

أیة أجھزة مساعدة قد تحتاجھا (مثل سكوتر أو كرسي متحرك أو عصى) وأیة بنود تساعدك في تمضیة    •
الوقت (مثل ھاتف خلوي أو كتاب).  

نظارة القراءة و/أو جھاز مساعدة السمع، إذا كان مطلوبًا.   •
كمامتك.   •

شخص من أشخاص الدعم، إذا كان مطلوبًا (مثل مترجم فوري أو شخص یساعدك أثناء التطعیم).   •

ما الذي أحتاج أن أفعلھ لالستعداد لموعدي ؟ 
اقرأ صفحة معلومات اللقاح وتابع مع مقدم رعایتك الصحیة إذا كانت لدیك أیة أسئلة حول تاریخك الطبي   •

أو األرجیات (حساسیة). 
خذ أدویتك االعتیادیة وتناول الوجبات كالمعتاد. تأكد من تناول شيء ما قبل المجيء للعیادة لمنع الشعور   •

باإلغماء أثناء التطعیم. 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
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شیرت حتى یستطیع مقدم الرعایة الصحیة الوصول بسھولة إلى الجزء -ارتد مالبس فضفاضة أو تي •
 العلوي من الذراع لغرض التطعیم. 

 جات عطریة.تنال تضع أیة م •
 ، ال ینبغي أن تحضر إلى العیادة. اتصل بالعیادة واتبع التعلیمات.  19-أعراض كوفیدإذا كانت لدیك  •
 .م في العیادةق لتجنب االزدحائادق 10ال تصل قبل موعدك بأكثر من  •
 قد تحتاج االنتظار بالخارج قبل موعدك.  برجاء ارتداء مالبس مناسبة للطقس.   •

 ما الذي یمكن أن أتوقعھ حین أصل في موعدي؟ 
عند تقدیم التطعیم. سیتخذ العاملون بالعیادة  19-مقدمو الرعایة الصحیة حریصون جدًا على منع انتشار كوفید

الالزمة لضمان صحتك وسالمتك أثناء زیارتك. سیتم تطبیق تدابیر الصحة العامة، مثل   تكل االحتیاطا
التباعد الجسماني وتعقیم الیدین وارتداء الكمامة في العیادات. یحتاج كل مقدمي الرعایة الصحیة والمرضى 

أیة الفتات أو تعلیمات  ةوالعاملین اآلخرین والزائرین أن یتبعوا تدابیر الصحة العامة في العیادة. یرجى قراء
 مقدمة في العیادة وإتباعھا. 

سُیطلب منك أن تقدم بطاقة OHIP أو بطاقة الوضع خاصتك (أو أیة ھویة مصورة صادرة من الحكومة   •
في حالة عدم توافر بطاقة OHIP) وذلك لتأكید موعدك.   

سیطلب منك اإلجابة على سلسلة من األسئلة لنرى إذا ما كانت لدیك أیة عالمات أو أعراض مرتبطة  ُ  •
بكوفید-19 قبیل دخول العیادة. 

ستسأل أسئلة حول تاریخك الطبي (على سبیل المثال أیة أرجیات (حساسیة) لدیك).   •
سیُطلب منك ارتداء كمامة أثناء وجودك في العیادة وأن تنظف یدیك وتمارس التباعد الجسماني عن   •

اآلخرین (على األقل 2 متر/6 أقدام).   
سیُطلب منك البقاء لمدة 15-30 دقیقة بعد أن تتلقى اللقاح لمراقبة أیة تغیرات غیر متوقعة في صحتك أو    •

أیة ردود فعل أرجیة (حساسیة).  

ماذا لو كان لدّي أرجیات (حساسیة)؟ 
صفحة معلومات التطعیم اطلع على . (حساسیة) سیسأل مقدم الرعایة الصحیة في عیادة اللقاح عن األرجیات

للحصول على المزید من التفاصیل حول مكونات اللقاح، بما في ذلك البولي اإلیثیلین جالیكول  19-ضد كوفید
والترومیثامین والبولي سوربات.

(بما في ذلك رد فعل حاد مثل الحساسیة المفرطة) لجرعة سابقة   (حساسیة)لدیك رد فعل أرجي  إذا كان •
أو أي من مكوناتھ، یلزم أن تستشر أخصائي حساسیة/أخصائي مناعة قبل التطعیم   19-من لقاح كوفید

 لمعرفة ما إذا كان یمكن إعطاء اللقاح لك بأمان. 
ساعات و/أو حساسیة مفرطة حدثت مع  4في غضون  (حساسیة)إذا كنت قد تعرضت لرد فعل أرجي  •

أو مكون متصالب التفاعل من  19-لقاح أو دواء قابل للحقن ال یحتوي على أحد مكونات لقاحات كوفید
دقیقة بعد   30.  سیُطلب منك االنتظار في العیادة لمدة 19-، فیمكنك تلقي لقاح كوفید19-لقاحات كوفید

 اللقاح.

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.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
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إذا كان لك تاریخ من ردود الفعل األرجیة (حساسیة) الھامة و/أو حساسیة مفرطة ألي نوع من أنواع   •
الطعام أو الدواء أو السم أو الالتكس أو غیره ذلك من مسببات الحساسیة غیر المرتبطة بلقاحات كوفید-

19، فیمكنك تلقي لقاحات كوفید-19.  سیُطلب منك االنتظار في العیادة لمدة 15 دقیقة على األقل بعد  
اللقاح. 

إذا كانت لدیك أیة مشاكل أرجیة (حساسیة) مثل سیالن األنف والعطس وحكة األنف والعینین والربو   •
واألكزیما، یمكنك الحصول على اللقاح. سیطلب منك االنتظار في العیادة لمدة 15 دقیقة على األقل بع د 

اللقاح. 
ُ

، یرجى اإلطالع على (حساسیة) یاتجرللحصول على توصیات أكثر تفصیًال لألفراد الذین یعانون من أ
 .توصیات التطعیم للفئات السكانیة الخاصة مستند اإلرشاد حول

 ماذا لو كانت لدي حاالت طبیة أخرى؟ 

المناعة  منقوصإذا كنت حامالً أو ترضعین رضاعة طبیعیة أو لدیك حالة من أمراض المناعة الذاتیة أو 
اإلطالع على   یرجىبسبب مرض أو عالج، فقد تحتاج أن تتحدث مع مقدم رعایتك الصحیة قبل التطعیم. 

للحصول على المزید من المعلومات. ینبغي   توصیات التطعیم للفئات السكانیة الخاصةمستند اإلرشاد حول 
 اسبًا لك أم ال على أساس حالتك الطبیة.  التحدث إلى مقدم رعایتك الصحیة حول ما إذا كان اللقاح من

 ماذا لو كنت استخدم أدویة تخفیف الدم؟ 
إذا كنت تعاني من مشكلة نزف أو تتكدم بسھولة أو تستخدم دواء من أدویة تخفیف الدم (مثل الورفارین أو 

الھیبارین)، یمكن أن تتلقى اللقاح.  

ماذا لو كنت قد تعرضت لإلغماء في آخر مرة حصلت فیھا على لقاح أو إذا كان لدّي خوف من  
اإلبر؟  

إذا كنت قد تعرضت لإلغماء أو للدوار مع التطعیمات أو اإلجراءات السابقة، أو إذا كان لدیك مستوى عال  
من الخوف من الحقن، ینبغي أن تحصل على التطعیم رغم ذلك. ابلغ مقدم الرعایة الصحیة في العیادة حتى 

یتسنى توفیر أشكال الدعم المناسبة. یمكن أن تحضر شخًصا معك لیقدم لك الدع م.  

الرعایة بعد التطعیم ضد كوفید-19 

ماذا ینبغي أن أفعل بعد تلقي اللقاح مباشرة؟  
دقیقة. وھذا للتأكد من أنك لیس لدیك أي رد   30-15بعد أن تتلقى اللقاح، ینبغي أن تبقى في العیادة لمدة  •

فعال األرجیة كثیًرا. یعرف العاملون الذین یقدمون اللقاحات . ال تحدث ردود األ(حساسیة) فعل أرجي
. ابلغ العاملین إذا الحظت أي طفح جلدي أو تورم في (حساسیة) كیف یعالجون ردود الفعل األرجیة

 وجھك أو فمك أو مشاكل في التنفس و/أو إذا شعرت بأنك لست على ما یرام.
أقدام على األقل   6متر/ 2ء كمامتك ومن البقاء على مسافة في حالة االنتظار داخل العیادة، تأكد من ارتدا •

 من اآلخرین.  

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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استخدم سائل تنظیف یدین یحتوي على الكحول لتنظیف یدیك قبل مغادرة العیادة.   •
دقیقة على األقل بعد تلقي اللقاح  30-15ل سیارة أو أي شكل آخر من أشكال وسائل االنتقال لمدة ال تشغّ  •

 لرعایة الصحیة) أو إذا كنت تشعر بأنك لست على ما یرام. (مثلما یوصي بھ مقدم ا
إذا كان أحدھم سینقلك بسیارتھ من العیادة، ینبغي أن یقلك بعد انتھاء فترة االنتظار في العیادة التي تبلغ  •

دقیقة. ینبغي أن یتبع شخص الدعم ھذا أو سائقك توجیھات العاملین بالعیادة فیما یتعلق بأین  15
 یلتقیك/یقلك.

ماذا ینبغي أن  أتوقع في األیام القلیلة التالیة ؟ 
قد تتعرض لبعض اآلثار الجانبیة من اللقاح. لكن من المتوقع أن تختفي ھذه اآلثار من تلقاء ذاتھا في  •

 غضون أیام قلیلة.  
تتضمن اآلثار الجانبیة الشائعة ما یلي: ألم أو احمرار أو تورم في موضع الحقنة. وقد یساعد استخدام   •

 عة قماش باردة مبتلة في موضع الحقن على تخفیف األلم.  قط

 

 

قد تتضمن األعراض األخرى ما یلي: اإلحساس بالتعب والصداع وألم العضالت والقشعریرات وألم  •
المفاصل والحمى. في حالة الحاجة، قد تساعد أدویة تسكین األلم أو الحمى (مثل أسیتامینوفین أو 

الحمى. إیبوبروفین) في تخفیف األلم أو 
اآلثار الجانبیة الخطیرة بعد الحصول على اللقاح نادرة.  لكن إذا تعرضت ألي من ردود الفعل المعاكسة   •

لحصول على رعایة طبیة فوًرا أو اتصل ل اسعأیام من الحصول على اللقاح، ثالثة التالیة في غضون 
إذا كانت حالتك سیئة بصورة حادة:  911برقم 
o طفح جل دي  

تورم في الوجھ أو الفم     o
o صعوبة في التنفس  

لون شاحب جدًا ونعاس شدی د   o
حمى عالیة (أكثر من 40 درجة مئویة)   o

o  تشنجات أو نوبات  
أعراض خطیرة أخرى (مثل "دبابیس وإبر" أو خدر)   o

نقص الصفیحات المناعي الناتج عن  یرتبط لقاح أسترا زینیكا/كوفیشیلد بأثر جانبي نادر جدًا یسمى  •
، یرجى الحصول على رعایة بعد تلقي اللقاح. إذا تعرضت ألي من األعراض التالیة )VIPITاللقاح" (

 طبیة فوریة: 
o تنفسضیق في ال 
o ألم في الصدر 
o تورم أو برد في ذراع أو رجل 
o ألم متواصل بالبطن 
o ْؤیَة  صداع حاد أو متفاقم أو تَغَیُُّم في الرُّ
o كدمات صغیرة متعددة أو مواضع حمراء أو قرمزیة أو بثور دمویة تحت الجلد 

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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یتك الصحیة. إذا كنت قلقًا حیال أیة ردود فعل تعرضت لھا بعد الحصول على اللقاح، اتصل بمقدم رعا •
  لتسأل أسئلة أو تبلغ عن رد فعل عكسي.  بوحدة الصحة العامة المحلیةیمكن أیًضا أن تتصل 

 أشیاء ینبغي تذكرھا بعد تلقي اللقاح 
رین والحد من/تجنب االختالط م على األقل من اآلخ 2استمر في ارتداء الكمامة والبقاء على بعد  •

 باآلخرین خارج أھل بیتك.
(ما لم یعتبر  19-یوًما على األقل بعد أیة جرعة من لقاح كوفید 28ال تتلق لقاحات أخرى من اآلن حتى  •

 مقدم رعایتك الصحیة ذلك أمًرا ضرورًیا).
ى مقدم رعایتك  ینبغي علیك التحدث إلیوًما من تلقي جرعة،  28إذا كنت تخططین للحمل في غضون  •

 األولیة.
المطبوع الذي   19-آخر) فضال عن إیصال التطعیم ضد كوفید تطعیم احتفظ بھذه الصفحة (أو أي سجل •

19-حصلت علیھ من التطعیم الیوم في مكان آمن واحضره معك عند تلقي تطعیمات متابعة ضد كوفید
 ى اللقاح المعطى).  بحسب تعلیمات عیادة التطعیم (أي لجرعتك الثانیة، وذلك یتوقف عل

https://www.phdapps.health.gov.on.ca/phulocator/
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