
 

إألسئلة إلشائعة حول لقاح كورونا إألسئلة إلشائعة حول لقاح كورونا   
( (   9191--)كوفيد)كوفيد   

هل يجب عىل إلحوإمل إلحصول عىل لقاح هل يجب عىل إلحوإمل إلحصول عىل لقاح 

وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيدفير ؟؟((9191--فير   

وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيدمبدئًيا، لن يتم ؤعطاء لقاح فير --مبدئًيا، لن يتم ؤعطاء لقاح فير
( للنساء إلحوإمل وذلك ( للنساء إلحوإمل وذلك 9191

لعدم وجود بيانات كافية عن لعدم وجود بيانات كافية عن 
فعالية و مأمونية إللقاح أثناء فعالية و مأمونية إللقاح أثناء 

    إلحمل. إلحمل. 
ي إلقريب إلعاجل 

 
ي إلقريب إلعاجل وقد تتوفر ػ
 
وقد تتوفر ػ

معلومات ؤضافية تحدد معلومات ؤضافية تحدد 
  ؤمكانية أخذ إللقاح لهذه إلفئة. ؤمكانية أخذ إللقاح لهذه إلفئة. 

  

وس كورونا  وس كورونا هل يجب تلقيح إألطفال ضد فير هل يجب تلقيح إألطفال ضد فير

(؟(؟9191--)كوفيد)كوفيد   

إألطفال دون إلثامنة عشر  من إلعمر لن يكونوإ من إألطفال دون إلثامنة عشر  من إلعمر لن يكونوإ من 
إلفئة ذإت إألولوية ألخذ إلفئة ذإت إألولوية ألخذ 
ي إلمرحلة 

 
ي إلمرحلة هذإ إللقاح ػ
 
هذإ إللقاح ػ

إألوىل، و ذلك لعدم إألوىل، و ذلك لعدم 
ي إلدرإسات 

 
ي إلدرإسات ؤدرإجهم ػ
 
ؤدرإجهم ػ
جريت   إلشيريةإلشيرية

ُ
ي أ
جريت إلت 

ُ
ي أ
إلت 

للحصول عىل موإفقة للحصول عىل موإفقة 
 . ي تركزت عىل إلبالغير 

. إلجهات إلرقابية، و إلت  ي تركزت عىل إلبالغير 
  إلجهات إلرقابية، و إلت 

لكن مع توسع درإسات إللقاح لتشمل إألطفال، لكن مع توسع درإسات إللقاح لتشمل إألطفال،   
ستتوفر معلومات بشأن سالمة وفاعلية إللقاح ستتوفر معلومات بشأن سالمة وفاعلية إللقاح 

  . . عىل إألطفالعىل إألطفال

هل هناك حاالت طبية معينة ال هل هناك حاالت طبية معينة ال 
وس كورونا  وس كورونا ينصح فيها بالحصول عىل لقاح فير ينصح فيها بالحصول عىل لقاح فير

( بشكل عام أو يجب تأجيله؟ ( بشكل عام أو يجب تأجيله؟ 9191--)كوفيد)كوفيد   

نعم ، مثل حاالت إلحساسية، أوإلحمل، أو بعض نعم ، مثل حاالت إلحساسية، أوإلحمل، أو بعض     
إلحاالت إلطبية إألخرى، أو تفاعالت إلتطعيمات إلحاالت إلطبية إألخرى، أو تفاعالت إلتطعيمات 

. . إألخرى كاألنفلونزإإألخرى كاألنفلونزإ   

نصح فيها بلقاح 
ُ
ي ال ي

نصح فيها بلقاح تشمل إلحاالت إلطبية إلت 
ُ
ي ال ي

تشمل إلحاالت إلطبية إلت 
وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيدفير : 9191--فير : ( ما يىلي ( ما يىلي   

   وجود رد فعل تحسسي شديد "إلحساسية وجود رد فعل تحسسي شديد "إلحساسية
أو تاري    خ أو تاري    خ . .   [[1IS1ISإلمفرطة" ألحد مكونات إللقاح]إلمفرطة" ألحد مكونات إللقاح]

  . . حدوث أي رد فعل تحسسي تجاه أي لقاح سابقحدوث أي رد فعل تحسسي تجاه أي لقاح سابق

  شديدة أو متوسطة مع شديدة أو متوسطة مع   وجود حالة مرضية حادةوجود حالة مرضية حادة
ي درجة إلحرإرة

 
ي درجة إلحرإرةأو بدون إرتفاع ػ
 
  . . أو بدون إرتفاع ػ

   إلحمل للنساء حت  تتوفر معلومات ؤضافيةإلحمل للنساء حت  تتوفر معلومات ؤضافية.. 

وس    باإلصابة بعدوى فير
ً
وس  ؤذإ تّم تشخيصي مسبقا  باإلصابة بعدوى فير
ً
ؤذإ تّم تشخيصي مسبقا

ّ إلحصول عىل 9191--)كوفيد)كوفيد  كوروناكورونا ّ إلحصول عىل (، هل يجب عىلي (، هل يجب عىلي
إللقاح؟                                                   إللقاح؟                                                      

وس كورونا كوفيد    بفير
ً
صيب سابقا

ُ
وس كورونا كوفيدمن أ  بفير

ً
صيب سابقا

ُ
تتكون تتكون   9191--من أ

لديه مناعة متفاوتة و لذلك فسيتم تأجيل ؤعطاء لديه مناعة متفاوتة و لذلك فسيتم تأجيل ؤعطاء 
ة تسعير  يوما  ي في 

ي هذه إلمرحلة ؤىل أن تنقض 
 
ة تسعير  يوما إللقاح ػ ي في 

ي هذه إلمرحلة ؤىل أن تنقض 
 
إللقاح ػ

    من إإلصابة إلسابقة. من إإلصابة إلسابقة. 
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 لقاح كورونالقاح كورونا

 قسم إلسموم و إلمعلومات إلدوإئية

 ؤدإرة إلخدمات إلصيدالنية

 بمستشفى إلملك  فهد للقوإت إلمسلحة بجدة 

 ) د. ري  هام غندورة (
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1 2 3 

كم عدد جرعات إللقاح إلالزم أخذها؟ و هل كم عدد جرعات إللقاح إلالزم أخذها؟ و هل   
ي أخذ جرعة من لقاح وجرعة ثانية من لقاح 

ي أخذ جرعة من لقاح وجرعة ثانية من لقاح يمكنتى
يمكنتى
  آخر؟آخر؟

   يعتمد ذلك عىل إللقاح. أغلب إللقاحات إلمتوفرة يعتمد ذلك عىل إللقاح. أغلب إللقاحات إلمتوفرة
وس كورونا )كوفيد  ضد فير

ً
وس كورونا )كوفيدحاليا  ضد فير
ً
( تتطلب ( تتطلب 9191--حاليا

عىل أن عىل أن   إلحصول عىل جرعتير  لضمان فّعاليتها،إلحصول عىل جرعتير  لضمان فّعاليتها،
ة محددة  من إلزمن   ة محددة  من إلزمن  يكون بير  إلجرعتير  في  يكون بير  إلجرعتير  في 

تختلف باختالف نوع تختلف باختالف نوع 
  إللقاح. إللقاح. 

   يجب أن تكون إلجرعة يجب أن تكون إلجرعة
إلثانية من نفس نوعية إلثانية من نفس نوعية 
ي 
 
ي إللقاح إلذي تم أخذه ػ
 
إللقاح إلذي تم أخذه ػ

  إلجرعة إألوىل. إلجرعة إألوىل. 

     سيتم ؤرسال رسائل سيتم ؤرسال رسائل
ي قبل 

ية بموعد جرعتك إلثانية بشكل تلقائ  ي قبل تذكير
ية بموعد جرعتك إلثانية بشكل تلقائ  تذكير

  ..بلوغ إلموعدبلوغ إلموعد

  هل سأكون محمًيا بعد إلجرعة إألوىل من إللقاح؟هل سأكون محمًيا بعد إلجرعة إألوىل من إللقاح؟

 من جرعتير  فلن تكون حمايتك 
ً
 من جرعتير  فلن تكون حمايتك لو كان إللقاح مكونا
ً
لو كان إللقاح مكونا

  . . متكاملة مالم تحصل عىل كامل إلجرعاتمتكاملة مالم تحصل عىل كامل إلجرعات

ي يوفرها إللقاح بعد حصوىلي عىل   
ة إلحماية إلت  ي يوفرها إللقاح بعد حصوىلي عىل ما في 
ة إلحماية إلت  ما في 

      إلجرعة إلثانية؟إلجرعة إلثانية؟

ي يوفرها إللقاح 
ي يوفرها إللقاح ال يزإل من غير إلمعلوم مدة إلحماية إلت 
ال يزإل من غير إلمعلوم مدة إلحماية إلت 

و لحير  معرفة مدة و لحير  معرفة مدة   ؤال أنها لن تقل عن عدة إشهرؤال أنها لن تقل عن عدة إشهر
ي يوفرها إللقاح و حت  تتم تغطية عدد كاٍف 

ي يوفرها إللقاح و حت  تتم تغطية عدد كاٍف إلحماية إلت 
إلحماية إلت 

ي إتباع توصيات وزإرة إلصحة 
ي إتباع توصيات وزإرة إلصحة من إلسكان باللقاح، ينبغ 
من إلسكان باللقاح، ينبغ 

إزية )مثل إرتدإء كمامة وإتباع  إزية )مثل إرتدإء كمامة وإتباع بالنسبة لإلجرإءإت إالحي  بالنسبة لإلجرإءإت إالحي 

إزية  ي إتباع إإلجرإءإت إالحي 
ى
إزية هل يجب إالستمرإر ف ي إتباع إإلجرإءإت إالحي 
ى
هل يجب إالستمرإر ف

من إرتدإء إلكمامة وإتباع قوإعد إلتباعد إالجتماعي من إرتدإء إلكمامة وإتباع قوإعد إلتباعد إالجتماعي 
                                بعد إلحصول عىل إلجرعة إلثانية من إللقاح؟                                                                                     بعد إلحصول عىل إلجرعة إلثانية من إللقاح؟                                                                                     

   نعم. نعم. 
ً
 حت  يتم إإلعالن رسميا
ً
حت  يتم إإلعالن رسميا
ي 
 
ي بعدم تدإعيات إالستمرإر ػ
 
بعدم تدإعيات إالستمرإر ػ

  لبس إلكمامة. لبس إلكمامة. 

  

هل من إلممكن أن يتسبب هل من إلممكن أن يتسبب 
وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيدإللقاح باإلصابة بعدوى فير --إللقاح باإلصابة بعدوى فير

  ( ؟( ؟9191

ال، من غير إلممكن أن يسبب إللقاح إإلصابة ال، من غير إلممكن أن يسبب إللقاح إإلصابة 
وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيدبعدوى بفير   (.   (.   9191--بعدوى بفير

وس إلحي و ؤنما عىل  وس إلحي و ؤنما عىل إللقاحات ال تحتوي عىل إلفير إللقاحات ال تحتوي عىل إلفير
موإد مصممة لتحفير  إلمناعة و تمكينها من إلتعرف موإد مصممة لتحفير  إلمناعة و تمكينها من إلتعرف 

وس و إلسيطرة عليها.  وس و إلسيطرة عليها. عىل إلفير   عىل إلفير

  

هل يمكن إلحصول عىل لقاحات أخرى، منها هل يمكن إلحصول عىل لقاحات أخرى، منها 
ي نفس وقت إلحصول عىل 

ى
ي نفس وقت إلحصول عىل لقاحات إإلنفلونزإ، ف
ى
لقاحات إإلنفلونزإ، ف

وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيدلقاح فير ي وقت آخر 9191--لقاح فير
ى
ي وقت آخر ( أو ف
ى
( أو ف

  قريًبا منه؟قريًبا منه؟

ال يوجد تعارض عند ال يوجد تعارض عند     بالنسبة للقاح إإلنفلونزإ: بالنسبة للقاح إإلنفلونزإ: 
ي نفس إلوقت ولكن يفضل

 
ي إللقاحير  ػ

ي نفس إلوقت ولكن يفضلتلؼ 
 
ي إللقاحير  ػ

إلفصل إلفصل   تلؼ 
لتيسير مرإقبة إألعرإض لتيسير مرإقبة إألعرإض     يوميوم  ٤١٤١بينهما بمدة بينهما بمدة 

    إلجانبية لكل لقاح عىل حدة وعدم إلخلط بينهما. إلجانبية لكل لقاح عىل حدة وعدم إلخلط بينهما. 

 
  

وس كورونا )كوفيد عد لقاح فير
ُ
وس كورونا )كوفيدلماذإ ي عد لقاح فير
ُ
( مهًما؟( مهًما؟9191--لماذإ ي   

وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيديساعد لقاح فير ( عىل ( عىل 9191--يساعد لقاح فير
ويعتير إللقاح إلوحيد ويعتير إللقاح إلوحيد   9191--مرض كوفيدمرض كوفيد  حمايتك منحمايتك من

  إلذي يصل بنا لحماية مجتمعية آمنة. إلذي يصل بنا لحماية مجتمعية آمنة. 

ي تكوين 
ى
ا للمساعدة ف

ً
ي تكوين فهو إلوسيلة إألكير أمان

ى
ا للمساعدة ف

ً
فهو إلوسيلة إألكير أمان

إلحماية، وخطوة مهمة للقضاء عىل جائحة  إلحماية، وخطوة مهمة للقضاء عىل جائحة  

 كورونا بإذن هللاكورونا بإذن هللا

وس كورونا )كوفيد ي لقاح فير
وس كورونا )كوفيدكيف سيحميتى ي لقاح فير
(؟(؟9191--كيف سيحميتى   

  من خطر ؤصابتك من خطر ؤصابتك 9191--يخفض لقاح كوفيديخفض لقاح كوفيد
وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيدبفير ي تقليل 9191--بفير

 
ي تقليل ( ويساهم ػ
 
( ويساهم ػ

  مضاعفات إلمرض إلشديدة. مضاعفات إلمرض إلشديدة. 
    وإستجابة مناعية وإستجابة مناعية   ويعزز من ؤنشاء أجسام مضادةويعزز من ؤنشاء أجسام مضادة

  دون إإلصابة بالمرض/ إلعدوى. دون إإلصابة بالمرض/ إلعدوى. 

   ي حماية
 
ا ػ

ً
ي حماية و قد يساهم تلقيك للقاح أيض

 
ا ػ

ً
و قد يساهم تلقيك للقاح أيض

 إألشخاص إألكير 
ً
ي محيطك، خاصة

 
 إألشخاص إألكير إألشخاص ػ

ً
ي محيطك، خاصة

 
إألشخاص ػ

عرضة لإلصابة ك  كبار إلسن وإلمصابير  باألمرإض عرضة لإلصابة ك  كبار إلسن وإلمصابير  باألمرإض 
  إلمزمنة. إلمزمنة. 

  ؤن إلجمع بير  إلحصول عىل إللقاح وإتباع ؤن إلجمع بير  إلحصول عىل إللقاح وإتباع
إم باإلجرإءإت  إم باإلجرإءإت توصيات وزإرة إلصحة بااللي   توصيات وزإرة إلصحة بااللي  
إزية )إرتدإء إلكمامة وتطبيق إلتباعد  إزية )إرتدإء إلكمامة وتطبيق إلتباعد إالحي  إالحي 

إالجتماعي وغسل إليدين( يحقق أفضل سبل إالجتماعي وغسل إليدين( يحقق أفضل سبل 
وس كورونا )كوفيد وس كورونا )كوفيدإلحماية من إإلصابة بفير ( ( 9191--إلحماية من إإلصابة بفير
لحير  توفر مزيد من إلدرإسات وإلمعلومات لحير  توفر مزيد من إلدرإسات وإلمعلومات 

 إلقائمة عىل إألدلة. إلقائمة عىل إألدلة. 
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