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 وزارة الصحة

 19-تطعیم لقاح كوفید تلقيبعد  ذاما
 2021مارس  /آذار 29بتاریخ  2النسخة رقم 

 توقع في األیام القلیلة المقبلة بعد التطعیم باللقاح؟ ا ذاما
تتضمن األعراض الجانبیة الشائعة األلم واالحمرار والتورم في موضع الحقن والتعب والصداع وآالم العضالت    •

والقشعریرة وآالم المفاصل وارتفاع طفیف في درجة الحرارة.  
الممرض الممارس أو اذھب إلى أقرب قسم  . اتصل بطبیبك أو الحدوث خطیرة نادرةال جانبیة األعراض ال  •

التالیة خالل ثالث أیام من تلقي اللقاح: طفح جلدي أو تورم  ردود الفعل العكسیة طوارئ في حالة ظھور أي من 
درجة   40(أكثر من حمى عالیة أو  لون شاحب جًدا ونعاس شدیدفي الوجھة أو الفم أو صعوبة في التنفس أو 

). خدرأو  دبابیس أو إبر"  ل"مث  عور بوخزالشت أو أعراض خطیرة أخرى (مثل مئویة)  أو تشنجات أو نوبا
نقص الصفیحات المناعي الناتج عن اللقاح"  یرتبط لقاح أسترازینیكا/كوفیشیلد بأثر جانبي نادر جًدا یسمى  •

)VIPIT(قاح، یرجى الحصول على رعایة طبیة فوریة: . إذا تعرضت ألي من األعراض التالیة بعد تلقي الل  
في البطن أو صداع   متواصلبرودة في الذراع أو الساق أو ألم  أوضیق في التنفس أو ألم في الصدر أو تورم 

ْؤیَةأو متفاقم أو  حاد كدمات صغیرة متعددة أو مواضع حمراء أو قرمزیة أو بثور دمویة تحت  أو  تَغَیُُّم في الرُّ
.  الجلد

 ؟   19-تباع تدابیر الصحة العامة لكوفیداھل یجب االستمرار في 
یجب علیك االستمرار في اتباع تدابیر الوقایة من  . 19-ن فیروس كوفیدم لحمایتكاللقاح وسیلة إضافیة  یعتبر •

مثل ارتداء الكمامات وممارسة  19-لقاح كوفید تيجرعمن حتى بعد الحصول على أي  19-فیروس كوفید
 التباعد الجسدي وغسل األیدي.  

والخضوع لالختبار في حالة وجود أعراض للفیروس.  19-مراقبة أعراض كوفید •

 لحصول على الجرعة الثانیة؟ ل العودة متى یجب
-قاح كوفیدجرعتین من اللقاح حتى یتم تحصینك بالكامل. فإذا كانت ھذه ھي الجرعة األولى لك من للتحتاج  •

، تأكد من الحصول على الجرعة الثانیة وفقاً لتوجیھات العیادة أو نظام الحجز. أحضر إیصال اللقاح  19
المطبوع الذي سُلم لك الیوم في موعدك الثاني. 
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