نبذة مخترصة عن لقاح  -كومريانتي (فايزر/بيوأنتك) املُضاد
هذا اللقاح يوفر لك الحامية من فريوس كورونا (.)2-SARS-CoV
إذا أصبت بهذا الفريوس ،فقد تعاين من أعراض .مثل الحمى
والسعال و آالم يف الحلق وسيالن األنف وفقدان حاسة الشم
والتذوق .وميكن أيضً ا أن تعاين من أعراض خطرية .مثل ضيق يف
التنفس وااللتهاب الرئوي .بعض الناس ميوتون جراء اإلصابة
بفريوس كورونا.
يتم إعطاؤك هذا اللقاح لتجنب أن مترض بسبب اإلصابة
بفريوس كورونا.

ميكنك الحصول عىل هذا اللقاح إذا كان عمرك  12عا ًما أو أكرث.
تحدد الحكومة الوطنية من سيتلقى الدعوة للحصول عىل
هذا اللقاح.
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سوف تحصل عىل هذا اللقاح مرتني .سوف تحصل
عىل الجرعة الثانية من اللقاح بعد  3أسابيع عىل
األقل من الحصول عىل الجرعة األوىل.
سوف يتم إعطاؤك حقنة اللقاح يف أعىل ذراعك.

كيف يعمل هذا اللقاح؟
إذا تعرضت لفريوس كورونا بعد الحصول عىل
اللقاح ،فسوف يتعرف جسمك عىل هذا الفريوس.
ألن جسمك سوف يكون قد أنتج بالتأكيد أجسا ًما
ُمضادة تحميك من هذا الفريوس .وذلك سوف
يجنبك أن مترض بسبب هذا الفريوس ،وإذا أصبت
باملرض فسوف تكون األعراض خفيفة.
تحتاج إىل الحصول عىل جرعتني من اللقاح لتتمتع بحامية جيدة
ضد فريوس كورونا .بعد  7أيام من الحصول عىل الجرعة الثانية
سوف تصبح متمت ًعا بالحامية ضد فريوس كورونا.
تُظهر الدراسات األولية أن هذا اللقاح يقلل من خطر اإلصابة
بكوفيد 19-بنسبة  .%95وذلك يعني أنه من بني كل  100شخص
يُصابون بكوفيد 19-دون الحصول عىل اللقاح ،سوف يُصاب
 5أشخاص فقط بكوفيد 19-بعد الحصول عىل اللقاح.

ميكنك الحصول عىل جرعة ثالثة يف الحاالت التالية:
•إذا كان جهازك املناعي يعمل بشكل سيئ للغاية .يوفر
جهاز املناعة الحامية من األمراض .سوف تحصل عىل هذه
الجرعة الثالثة بعد  4أسابيع عىل األقل من الحصول عىل
الجرعة الثانية .سوف تتلقى دعوة من طبيبك لهذا الغرض.
ميكنك الحصول عىل جرعة ُمعززة يف الحاالت التالية:
•إذا كنت ضمن إحدى املجموعات املستهدفة التالية
للحصول عىل جرعة ُمعززة .تنصح الحكومة املركزية
بالحصول عىل هذه الجرعة بعد  3أشهر عىل األقل من
آخر جرعة حصلت عليها.

كيف تم اعتامد هذا اللقاح؟
•لقد تم إجراء الكثير من الدراسات حول سالمة وفعالية
هذا اللقاح .وقد تم إجراء هذه الدراسات في وقت واحد،
وليس بالتتابع .وقد وفَّر ذلك الكثير من الوقت.
•وتم تقييم نتائج هذه الدراسات بشكل مباشر.
لم يتم تخطي أي خطوات مهمة من خطوات التحقق
من سالمة وفعالية اللقاح.

اآلثار الجانبية األساسية

انتبه!
ميكنك القيادة بعد الحصول عىل هذا اللقاح.
ال تقود السيارة إذا كنت تعاين من آثار جانبية
مثل الشعور بالتعب.
هل ِ
أنت حامل؟ وفقًا للمعهد الوطني الهولندي
للصحة العامة والبيئة ( ،)RIVMفإن اللقاح
آمن للسيدات الحوامل.

التحذيرات الرئيسية
اسأل طبيبك عام إذا كان ميكنك تلقي هذا اللقاح إذا كنت:
•هل سبق أن عانيت من رد فعل تحسيس تجاه
أحد اللقاحات.
ينصح املعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة ()RIVM
بتحديد موعد جديد يف الحاالت التالية:
•إذا كنت مريضً ا جدً ا أو تعاين من ارتفاع يف درجة الحرارة
قبل الحصول عىل اللقاح.
•إذا كنت ُمصابًا بكوفيد .19-أو إذا كان هناك احتامل
بأنك ُمصاب بكوفيد.19-
•إذا فاتك موعد الحصول عىل اللقاح.
احتاملية حدوث التهاب يف عضلة القلب أو التهاب التامور ضئيلة
للغاية .عندما يحدث ذلك ،عادة ما يكون يف غضون أسبوعني.
يحدث ذلك عادة بعد الحصول عىل الجرعة الثانية وعادة لدى
الشباب .لذا ،اتصل بطبيبك عىل الفور إذا عانيت مام ييل بعد
الحصول عىل اللقاح:
•أمل الصدر.
•عدم القدرة عىل التنفس بشكل جيد.
•خفقان القلب.

كام هو الحال مع اللقاحات األخرى ،قد تظهر عليك بعض اآلثار
الجانبية بعد حقنك بجرعة اللقاح.
وذلك ألن اللقاح يجعل دفاعات الجسم تعمل .وتعمل هذه
الدفاعات عىل الحامية من فريوس كورونا.
وقد أظهرت الدراسات أن اآلثار الجانبية التالية هي األكرث شيو ًعا:
•الشعور بألم في موضع الحقن (أكثر من .)%80
•الشعور بالتعب (أكثر من .)%60
•الصداع (أكثر من .)%50
•آالم العضالت (أكثر من .)%30
•الحمى (أكثر من .)%10
•اإلسهال (أكثر من .)%10
عادة ما تستمر هذه األعراض من يوم إىل ثالثة أيام.
من اآلثار الجانبية الخطرية التي ناد ًرا ما تحدث التهاب عضلة
القلب أو التهاب التامور.

هل ترغب يف معرفة املزيد من املعلومات
هل لديك أسئلة أو شكوك حول الحصول عىل اللقاح؟ تناقش مع
طبيبك أو مع الصيديل بشأن ذلك.
لالطالع عىل النرشة الرسمية لهذا اللقاح ،يُرجى زيارة
.geneesmiddeleninformatiebank.nl
ملزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة .coravaccinatie.nl
هل ترغب يف اإلبالغ عن أثر جانبي أو معرفة املزيد عنه؟
هذا متاح من خالل .lareb.nl

بيانات إصدار املنشور هذه املعلومات ُمقدمة من هيئة التقييم الدوايئ الهولندية ( )CBGبالتعاون مع املعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة ( .)RIVMوال ميكن أن تنشأ أو تُستمد أي
حقوق من املعلومات الواردة فيه .للحصول عىل معلومات كاملة حول هذا اللقاح ،يُرجى قراءة النرشة الرسمية للقاح ،وااللتزام باتباع نصائح طبيبك .تاريخ آخر تعديل 3 :مارس .2022

ما الغرض الذي يستخدم من أجله هذا اللقاح؟

متى سأحصل عىل هذا اللقاح؟

لكوفيد19 -

