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ُمنشطةوالجرعة ال  19-معلومات عن تلقيحات الكوفيد  
الخرافات الشائعة بعض   

 أتلقى اللقاح حيث سبق أن مرضت بالكوفيد  أحتاج أن الخرافة:  ال

 ة يمكنهم أن يمرضوا بالكوفيد مر 19-حديثة أن األشخاص الذين لم يتلقوا لقاح الكوفيداإلجابة:  وجدت دراسة  

أخرى بعد مرور ثالثة أشهر.  تذكر أنك من الممكن أن تكون حامال للفيروس وتقوم بنشره لألخرين بدون أن 

   . ال تشعر بأي تعب وال تبدو عليك أي أعراض تدري ، وذلك حتى وانت 

 19-اإلصابة بالكوفيداكتساب المناعة عن طريق  من األفضلخرافة:  ال

.  ولكننا نعرف انه يمكنك ان 19-ونجاعة المناعة المكتسبة عن طريق اإلصابة بالكوفيد فترةال نعرف  اإلجابة:   

تعرض نفسك للمرض الشديد والتوقف عن العمل  أنت تصاب بالكوفيد مرات متعددة إذا اخترت أال تتلقى اللقاح.  

للقاح فسوف تكتسب المناعة ولكن عندما تتلقى اواحتمال الذهاب إلى المستشفى إذا انتظرت أن تُصاب بالكوفيد.  

     نظمة وأهم من الذلك في الوقت الذي تختاره.بطريقة م
 
 

 منشطةلقد تلقيت بالفعل جرعتي اللقاح ولذلك ال أحتاج لجرعة خرافة:  ال

تساعد على تحسين الحصانة التي اكتسبتها من الجرعتين   19-إن الجرعة المنشطة من لقاح الكوفيداإلجابة:   

 .األولتين من اللقاح

    .19-وهي تساعد على إعطائك حماية لفترة أطول من اإلصابة الشديدة بالكوفيد
 

كريهة، وأنا ال أريد أن أكون مريضا في فترة   جانبية :  قيل ان الجرعة المنشطة يمكن أن تسبب أعراضاخرافة ال

   األعياد

 .ببساطة من األفضل أن تتلقى اللقاح اآلن وتقلل من خطر الوقوع فريسة للمرض الشديداإلجابة:  

الشائعة يمكن  عض األعراض الجانبية ، ويمكن أن تشعر بالتوعك لفترة قصيرة.  األعراض الجانبية ب  يمكن أن تحدث

      أن تشمل الصداع والحمى وبعض األلم في الذراع ، ولكنها في العادة أعراضا بسيطة وال تحدث للجميع. 
 

 للشخص الملقح   19-ال جدوى من تلقي اللقاح إذا كان ال يزال هناك احتمال اإلصابة بالكوفيدخرافة:  ال

.  في حين أن كثير من األشخاص المصابين بالكوفيد لم  19-اللقاح يمكنه أن يمنع اإلصابة بالكوفيدإن تلقي اإلجابة:   

ال توجد     .يعانوا سوى من أعراض بسيطة إال أن الكثيرين قد تكون إصابتهم إصابتهم شديدة وقد يتعرضون للموت

   ن معرضا لخطر المضاعفات الشديدة.عليك ، حتى ولو لم تك 19-طريقة مسبقة لمعرفة كيف سيكون تأثير الكوفيد
 

ومحاربته بدون  19-التعرف على الكوفيد لىعلى حمايتك عن طريق تدريب جمسك ع 19-يساعد لقاح الكوفيد

 اإلصابة به والوقوع فريسة للمرض. 

 

حجز موعد وتفاصيل المراكز التي ال تحتاج للحجز ،  بما في ذلك كيفية  19-لمزيد من المعلومات عن لقاح الكوفيد

 www.sneevaccine.org.ukقم بزيارة موقع 
 
 

يرجى زيارة موقع    19-مزيد من المعلومات حول لقاح الكوفيدل  

www.sneevaccine.org.uk  

  بخدمة سوفولك للنصح والدعم مجانافواتيرك أو وظيفتك أو منزلك يرجى األتصال بشأن   ذا كنت قلقاإ

         0800 068 3131ساء على الرقم م 5صباحا حتى  9من اإلثنن إلى الحمعة من 

http://www.sneevaccine.org.uk/
http://www.sneevaccine.org.uk/

