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معلومات عامة حول التطعيم ضد كوفيد 19بلقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال

mRNA

(فايزر/بيونتيك ،موديرنا)
هل اللقاح آمن وفعال؟
أي لقاح يُستخدم في سويسرا يلزم أن يحصل أولا على ترخيص وتوصية .ولتحقيق هذا يجب أن يفي بمتطلبات عالية من حيث السالمة والفعالية والجودة .قام المعهد
السويسري لألدوية  Swissmedicبفحص لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال  mRNAضد كوفيد 19-بدقة وقام بترخيصها .منذ أن تم الترخيص للقاح تم
إعطاء عدة مليارات من األشخاص بهذه اللقاحات .فهي آمنة وفعالة .أخذ عشرات اآللف من الناس اللقاحات أثناء فترة الدراسات .كما أثبتت اللقاحات أنها آمنة وفعالة
لكبار السن وذوي األمراض المزمنة.
يجب أن تفوق فوائد التطعيم المخاطر المرتبطة به بشكل واضح .عندها فقط يوصى بهذا التطعيم ويواصل المتخصصون مراقبة سالمة وفعالية اللقاحات.
أين يمكنني أخذ اللقاح؟
وضعت الحكومة التحادية استراتيجية للتطعيم وتوصيات متعلقة به .الكانتونات هي المسؤولة عن التطعيم .استعلم عن أماكن التطعيم سواء على موقع
اإلنترنت أو من خالل خط المعلومات الخاص بالكانتون الذي تسكن فيه ) .(www.bag-coronavirus.ch/kantoneأو اسأل طبيبك أو الصيدلي الذي
تتعامل معه.
لمن يوصى بأخذ التطعيم؟
نوصى بأخذ تطعيم كوفيدـ 19بلقاح  mRNAلكل شخص بد اءا من سن  12عام.
تنطبق هذه التوصية بشكل خاص على
 األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا (المصابين بأمراض مزمنة معينة ،واألشخاص بد اءا من سن  65عا اما ،والنساء الحوامل)؛
 باإلضافة لألشخاص المخالطين لهم في محيطهم الخاص أو المهني.
نوصى بتطعيم األطفال الذين تتراوح عمارهم بين  5و 11عا اما باللقاح الخاص باألطفال من فايزر/بيونتيك
من يجب أال يأخذ لقاح mRNA؟
ل نوصي بتطعيم األشخاص اآلتية ضد كوفيدـ 19بلقاح :mRNA
 األشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة مؤكدة تجاه أي من مكونات اللقاحات ،وخاصة البولي إيثيلين جاليكول ( )PEGأو ثالثي أمينو الميثان
( .)TRISهناك أيضاا أنوا أخرى من اللقاحات .يرجى التشاور مع أخصائية الحساسية أو أخصائي الحساسية.
 األطفال والشباب دون سن  5سنوات .فحتى اآلن ل توجد بيانات كافية عن أخذ اللقاح في هذا العمر.
يرجى مراعاة اآلتي :هل تعاني من حمى شديدة؟ هل أنت مريض وتشعر بتوعك؟ في هذه الحالة قم بتأجيل موعد تلقي اللقاح.
خذ اللقاح بعد ذلك في أقرب وقت ممكن.
ا
حامًل أو كنت أرغب في الحمل؟
ماذا علي أن أفعل إذا كنت
هل تخططين للحمل؟ إذن ،فلتحصلي على التطعيم في أقرب وقت ممكن.
هل أنت حامل بالفعل ولم تحصلي على التطعيم قبل الحمل؟ في الحالة المثالية ننصح بالحصول على التطعيم بد اءا من األسبوع الثاني عشر للحمل (أي بد اءا من
الثلث الثاني من الحمل) .إل أنه يمكن أيضاا من حيث المبدأ الحصول عل التطعيم قبل ذلك.
ا
حامال أو تخططين للحمل ولديك استفسارات حول التطعيم فتحدثي إلى طبيبك أو طبيبتك أو القابلة .كما يمكنك أيضاا الحصول على معلومات في
إذا كنت
الصيدليات ومراكز التطعيم بهذا الخصوص.
كيف يتم أخذ اللقاح؟
ستأخذ حقنة في أعلى الذراع.
بعد الحصول على الجرعة األولى من اللقاح ،يجب عليك البقاء للمراقبة في مركز التطعيم لمدة  15دقيقة من التطعيم.
كم مرة يجب أن أتلقى فيها اللقاح؟
على وجه العموم ،ستحتاج إلى جرعتين من التطعيم األساسي .يمكنك أخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد أربعة أسابيع من أخذ الجرعة األولى.
قم بأخذ جرعتي اللقاح .إذا أصبت بالفعل وبشكل مؤكد بعدوى فيروس كورونا فستحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح  mRNAللتطعيم األساسي.
تنطبق الستثناءات على األشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة؛ استفسر لدى طبيبتك أو طبيبك.

ينصح بأخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح لجميع األشخاص بد اءا من سن  12عا اما بعد إتمام  4أشهر من التطعيم األساسي الكامل (انظر النشرة «جرعة
تنشيطية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال .)»mRNA
كيف يحميني اللقاح؟
يقوم جسمك بتطوير أجسام مضادة تحميك من فيروس كوفيد .19-يستغرق هذا نحو أسبوع أو أسبوعين بعد الجرعة الثانية من اللقاح .يعمل اللقاح على تقوية
جهاز المناعة لديك .ويساعد جسمك على مقاومة الفيروس .يقلل التطعيم بشكل كبير من خطر اإلصابة الشديدة بمرض كوفيدـ.19
من المهم أن تعرف ذلك :ل يمثل اللقاح حماية مطلقة من اإلصابة.بالنسبة للمتحورات الفيروسية الحالية ،ل يمنح التطعيم سوى درجة قليلة من الحماية من
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العدوى واألمراض الخفيفة ولمدة قصيرة فقط.فقد تصاب بمرض كوفيد 19-بالرغم من أخذ اللقاح.
قم بإجراء الختبار على الفور إذا كنت تعاني من أعراض كوفيدـ.19
تجد هنا المزيد من المعلومات التفصيلية عن كيفية عمل اللقاحwww.bag-coronavirus.ch/mrna :
إلى متى يحميني اللقاح؟
توفر لقاحات  mRNAالحماية بشكل جيد من اإلصابات الشديدة بمرض كوفيد  19التي تتطلب اإلقامة في المستشفى .ومع ذلك ،فإن درجة الحماية للتطعيم
األساسي تقل بشكل أسرع مع المتحورات الفيروسية الحالية ،لهذا السبب ننصح كافة األشخاص ابتدا اء من سن  12عا اما بأخذ جرعة تنشيطية من اللقاح.بعد
مرور  4أشهر من أخذ الجرعة الكاملة للقاح .تزيد الجرعة التنشيطية الحماية ضد األمراض الخطيرة ومدة الحماية (أنظر النشرة «الجرعة التنشيطية»).
هل يمكن أن أصاب بمرض كوفيد 19-بسبب أخذي للقاح؟
ل .لن تصاب بمرض كوفيد 19-بسبب اللقاح .ل توجد فيروسات كورونا في اللقاحات.
هل ينبغي أن أحصل على اللقاح إذا سبقت إصابتي بفيروس كورونا؟
يعتبر اللقاح مفيداا أيضاا إذا أصبت بعدوى فيروس كورونا في السابق .ننصح بتلقي التطعيم حتى تكون محمياا من اإلصابة على المدى الطويل .احرص قدر
اإلمكان على التطعيم في غضون ثالثة أشهر من اإلصابة .بعد أربعة أسابيع من اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا ،تكفي بشكل عام جرعة واحدة من اللقاح
لغرض التطعيم األساسي.
هل توجد آثار جانبية؟
منذ أن تم الترخيص للقاح تم إعطاء عدة مليارات من األشخاص بهذه اللقاحات ،ومن الواضح أن فوائده تفوق مخاطره .مع كل جرعة من اللقاح قد تظهر آثار
جانبية .إل أنها تكون في أغلب األحيان خفيفة إلى معتدلة وتختفي بسرعة .من النادر جداا حدوث آثار جانبية شديدة .عانى بعض األشخاص من رد فعل
تحسسي شديد بعد التطعيم ضد كوفيد 19-بلقاح  .mRNAفي حالت نادرة جداا تمت مالحظة التهابات في عضلة القلب أو التامور (غشاء القلب) خالل 14
يو اما من التطعيم ،حيث كانت خفيفة في أغلب الحالت وكان من الممكن عالجها بشكل جيد .بالنسبة لألشخاص دون  30عا اما ،تمت مالحظة هذه اللتهابات
بشكل أكثر بعد تطعيمهم بلقاح موديرنا .لذلك يوصى أن يتلقى األشخاص في عمر أقل من سن  30عا اما التطعيم األساسي بلقاح فايزر/بيونتيك .ينطبق على
اللقاحين ما يلي :تفوق فوائد تطعيم كوفيد  19أيضا ا بالنسبة لألشخاص الصغار في العمر المخاطر المحتملة .تحدث التهابات في عضلة القلب أو التامور
(غشاء القلب) أيضاا بعد اإلصابة بعدوى فيروس كورونا.
باستثناء هذا حتى اآلن ل توجد حالت لفتة لالنتباه آلثار جانبية خطيرة .من المتوقع حدوث مثل هذه اآلثار الجانبية ،في غضون بضعة أشهر من أخذ اللقاح.
يراقب الخبراء المتخصصون اإلشارات المحتملة لذلك عن كثب.
ما هي اآلثار الجانبية المحتملة؟
 موضع الذراع الذي تم أخذ الحقنة فيه يتعرض لالحمرار أو األلم أو التورم.
 الصداع
 الشعور باإلعياء
 آلم في العضالت والمفاصل
 أعراض عامة مثل القشعريرة أو الشعور بالحمى أو الحمى الخفيفة
تظهر هذه اآلثار الجانبية في المعتاد بعد أخذ اللقاح .تشير هذه األعراض إلى أن الجسم بدأ في تكوين الحماية ضد المرض.
في حالة رد الفعل التحسسي ،يحدث ،على سبيل المثال ،تورم أو احمرار شديد أو حكة أو ضيق في التنفس بعد أخذ اللقاح مباشرة .األعراض المعتادة للتهاب
عضلة القلب هي ألم في الصدر ،وضيق في التنفس ،والخفقان الشديد بالقلب وعادة ما تحدث هذه األعراض في غضون أسبوعين من التطعيم .توجه إلى
طبيبتك أو طبيبك على الفور في حالة حدوث مثل هذه األعراض.
إلى متى يمكن أن تستمر اآلثار الجانبية؟
تختفي اآلثار الجانبية في المعتاد بعد بضعة أيام .هل ل يزال لديك آثار جانبية بعد مرور أسبوع؟ هل تزداد سو اءا؟ أو هل أنت قلق؟
عندئذ تحدّث مع طبيبتك أو طبيبك.
من سيدفع تكلفة اللقاح؟
اللقاح مجاني بالنسبة لك .يدفع التأمين الصحي جزء من تكلفة التطعيم ،وتغطي الدولة والكانتونات باقي التكلفة.
هل أخذ اللقاح اختياري؟
نعم .أخذ اللقاحات اختياري في سويسرا.
أين أجد مزيداا من المعلومات؟
تجد مزيد من المعلومات حول لقاح كوفيد 19-على موقع اإلنترنت الخاص بالمكتب التحادي للصحة:
www.foph-coronavirus.ch/vaccination

أو اسأل طبيبتك أو طبيبك .أو في الصيدلية.
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