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يوفر الحماية للجسم 
من خالل منع العدوى 

أو السيطرة عليها

يحمي من ا�صابة 
بفيروس كورونا 

سيسمح بـ:

ما أهمية
لقاح كورونا

كوفيـد-19؟

يطور االستجابة 
المناعية للجسم 

بشكل آمن وفعال 

@LiveWellMOH

رفع عمليات 
الحظر في 

الدول

تخفيف 
التباعد

االجتماعي 

عودة الحياة
لطبيعتها 

تدريجيا



التعرف على الفيـروس 
فور دخوله للجسم

تــذّكــر الــمـــرض
وكيفـــيـــة مكافــحــتــه

إنتاج ا�جسام المضادة
بروتينـات ينتجهـا الجهـاز المناعـي 
بشكل طبيعـي لمحاربة المـرض

تقلل اللقاحات من مخاطر ا�صابة بالمرض من خالل 
مساعدة دفاع الجسم الطبيعي للحماية

كيف تعمل
اللقاحات؟

عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي عبر:

@LiveWellMOH



مـاذا يحـدث للجسـم 
عند أخذ جرعة واحدة 

من اللقاح أو أكثر؟

عالج  من  فبدالً  المرض.  في  التسبب  دون  مناعية  استجابة  ينتج 
المرض بعد حدوثه سيكون اللقاح درع¯ وقائي¯ من ا�صابة

@LiveWellMOH



مراحل  الجتيازه  نظًرا  آمن  كورونا  لقاح  يعتبر 
اختبار اللقاحات بفاعلية وحدوث استجابة مناعية 

قوية وأجسام مضادة مستمرة

ما مدى أمان
لقاح كورونا

كوفيد-19؟

الفحص
والتقييم

تكوين اللقاح 
التجربةالتجريبي

@LiveWellMOH

االختبار

المقارنة الترخيص المتابعة



@LiveWellMOH

مراحل تطوير

اللقاحات

المقارنة

االختبار

التجربة

تكوين اللقاح
التجريبي

الفحص والتقييم

ُيعطى اللقاح في هذه المرحلة ¸الف 
المتطوعين واختبار فعاليته وأمانه

الذيـــن  ل¤شـــخاص  اللقـــاح  ُيعطـــى 
لديهـــم خصائـــص مماثلـــة لتلـــك 

المستهدفين من اللقاح الجديد

المراحـــل على  تنّفذ هـــذه 
ا�نســـان وتتم بعد أن يوّلد 
المنشود  التجريبي  اللقاح 

وتشمل: 

ينبغـــي  الـــذي  المســـتضد  تحديـــد 
استخدامه لتوليد االستجابة المناعية.

اختبـــار اللقـــاح علـــى الحيوانـــات 
لتقييـــم مأمونيتـــه وقدرتـــه علـــى 

الوقاية من المرض.

ُيعطـــى اللقاح لمجموعات صغيرة 
البالغيـــن  المتطوعيـــن  مـــن 
والمتمتعيـــن بصحـــة جيـــدة الختبار 

سالمته.

المراحل 
السريرية

ذ هذه المراحل دون  تنفَّ
اختبار على ا�نسان وتشمل: 

مراحل
قبل السريرية

1

1

2

الترخيص والمتابعة

بعد أن تتوفر جميع النتائج والحصول 
التنظيميـــة  الموافقـــة  علـــى 
وموافقة سياسات الصحة العامة، 
باســـتمرار  رصـــد  عمليـــات  ُتجـــرى 

للتأكد من أنه ال يزال مأمون±.

4

2

3



@LiveWellMOH

ما المكّونات ا�ساسّية 
في اللقاحات؟

المستضد: 
مادة تستخدم لتحفيز الجهاز 
الــــمنـــــاعي فـــي ا�نـــســـــان
و تـــمكـّنه مـن التــعرف على 

الفيروس/البكتيريا المستهدفة 
باللقاح.

المواد الحافظة: 
فتح  بعد  اللقاح  تلوث  لمنع 

القارورة.

المواد الفاعلة:
لجميع  الجيد  االمتزاج  لحفظ 

مكّونات اللقاح.

المواد المخففة:
سائل ُيستخدم لتخفيف لقاح 
التركيز  مستوى  يبلغ  كي 

الصحيح ُقبيل استخدامه. 

المواد المساعدة: 
لتحّسن  اللقاحات  بعض  في  توضع 

من االستجابة المناعية للقاح.

المواد المثّبتة:
تفاعالت كيميائية  لمنع حدوث 
مكّونات  والتصاق  اللقاح  داخل 

اللقاح بالقارورة. 

المواد المتبقية:
كميات قليلة جد¿ من مختلف 
المسـتـخـدمــة  المستحـضــرات 
أثناء تصنيع اللقاحات أو إنتاجها. 



10 حقائق
عن لقاح كورونا

@LiveWellMOH

https://www.youtube.com/watch?v=r1mdkguAEfE


@LiveWellMOH

الفئات ا�كثر حاجة
�خذ اللقاح:

كبار
السن

من لديه اثنين من ا�مراض التالية:
 مرضى السكري

 مرضى ارتفاع ضغط الدم
 مرضى القلب

 مرضى السرطان

 أصحاب ا�مراض المناعية
 أصحاب ا�مراض الصدرية والتنفسية

 مرضى الكلى

العاملون في المهن ا�كثر عرضة ل¿صابة 
بفيروس كورونا

أصحاب السمنة
المفرطة



@LiveWellMOH

من هم ا�شخاص
الذين يجب أال يحصلوا

على اللقاح؟

قليل من ا�شخاص المعرضين لخطر ا�صابة بعدوي فيروس كوفيد19 
الذين ال يجب عليهم الحصول علي اللقاح ويشمل ذلك ا�شخاص 

الذين يعانون من حساسية شديدة من مكونات اللقاح.

ردود الفعل التحسسية:

أخبـر طاقـم العـمـل قـبل
تلقيك للتطعيم إذا كان

لديك رد فعل تحسسي خطير.

 يـجـــب أال تــحــصــل علـى اللـقـاح إذا
كنت تعاني من رد فعل تحسسي

خطير ل¤دوية أو اللقاحات أو الطعام.

 إذا كــان لـديــك رد فعـل تـجـاه اللــقاح
فعادة ما يحدث ذلك في غضون دقائق

أطمئن يوجد فريق طبي مدرب  للتعامل مع
تفاعالت الحساسية وعالجها على الفور.



قبل أخذ اللقاح 
أخبــر الطبيــب:

اللقاح  تلقي  قبل  مرضية  حالة  بأي  الشعور  عند 
(مثل: ارتفاع درجة الحرارة) أو أي أعراض أخرى لتحديد 

إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة.

عن تاريخك المرضي بالتفصيل وما إذا كنت تعاني 
من مرض مزمن

(مثل: السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الربو) ومدى 
في  تتلقاها  التي  العالجية  والخطة  به  التحكم 

الوقت الحالي.

من  أي  مع  تحسسية  فعل  ردة  أي  حدوث  عند 
اللقاحات التي تلقيتها سابقا

@LiveWellMOH



يؤخذ اللقاح عن طريق الحقن 
بالعضالت

يتم تلقي جرعتين من اللقاح 
بفاصل 3 أسابيع

ما طريقة أخذ لقاح كورونا
كوفيد - 19؟

كم عدد جرعاته؟

@LiveWellMOH



@LiveWellMOH

12
اختر لقاح كورونا
covid 19 لتعبئة

نموذج الطلب

5
اكمل الطلب 
بالضغط على 

التالي

3

حدد المستفيد
من اللقاح

حمل تطبيق 
صحتي وقم 

بتسجيل الدخول أو 
أنشأ حساب جديد

4
ادخل البيانات 

المطلوبة في 
نموذج الطلب

عبر تطبيق
صـحـــــتــــي



@LiveWellMOH

قد تصيبك آثار جانبية شائعة مثل:

ماذا أفعل بعد 
أخذ لقاح كورونا 

COVID-19

الصداع والشعور 
با�رهاق

ارتفاع بسيط في درجة 
الحرارة

ألم واحمرار في موضع 
الحقن (الذراع)

مثل  ا�لم  مسكنات  تناول  ا�عراض  هذه  أحد  أصابك  إذا 
البـاراسيتامول، وفي حـال ازدياد ا�عراض اتصل على 937 



@LiveWellMOH

اعرف أكثر!

مقاالت:

اضغط هنا للمزيد

https://covid19awareness.sa

لمعرفة المزيد قم بزيارة موقع الوقاية من كورونا 

تطوير اللقاحات 
على مدى تاريخها

با�رقام والتجارب والحقائق
إعرف أكثر >لقاح كورونا كيف يعمل؟

إعرف أكثر >

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiUdy476kVtMyjjI62uSKd1ayQSt50PpT
https://articlesar.covid19awareness.sa/وصول-لقاح-كورونا
https://articlesar.covid19awareness.sa/اعرف-أكثر-عن-تطوير-اللقاحات-على-مدى-تاريخها
http://bit.ly/34NqWex


Live Well

@LiveWellMOH @LiveWellMOH LiveWellMOH

https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w
https://www.instagram.com/livewellmoh/
https://twitter.com/LiveWellMOH



