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الثالثي

كيف تتم عملية التطعيم ضد COVID-19؟
منطقة الحصول على التطعيم.
ق ّم بإعداد بطاقتك الصحية ( )TSIوبطاقة الهوية أو بطاقة هوية األجانب أو جواز السفر وإثبات الموعد.
مكان التطعيم.
تم تخصيص وحدة تطعيم لك وعليك انتظار دورك.
تم تسجيل التطعيم حتى يمكنك تنزيل إيصال التطعيم في .La Meva Salut

منطقة الراحة.
يجب عليك البقاء في منطقة الراحة لمدة  15دقيقة للتحقق من أن كل شيء على ما يرام وأنه ليس لديك أي رد فعل.

المغادرة.
تذكر أنه حتى نحقق مناعة القطيع ،من الضروري االستمرار في اإلجراءات الوقائية ضد .COVID-19

3

أبريل 2021

معلومات عن عملية التطعيم ضد
COVID-19
 .1وبمجرد حصولي على جرعة من اللقاح؟
 /عن المناعة ضد .COVID-19

يبدأ جسمك في تطوير استجابة مناعية أيام بعد تلقي الجرعة األولى من اللقاح .وتساعد هذه الجرعة األولى بالفعل
في تقليل احتمالية المعاناة من أعراض خطيرة .ومع إعطاء جرعة ثانية لتعزيز األولى ،يتم تحقيق أقصى مناعة
يوفرها اللقاح بعد أيام قليلة من تلقيه.

 /هل يمنعني اللقاح بالفعل من اإلصابة بـ COVID-19؟

على الرغم من تلقيك التطعيم ،ال يزال بإمكانك اإلصابة بـ COVID-19؛ حيث يعتبر عدد قليل جدًا من اللقاحات
فعال بنسبة  .%100وبعد تلقي اللقاح ،يستغرق جسمك بضعة أيام لتطوير استجابة مناعية وهذا هو السبب في
أنه من المهم للغاية االستمرار في تدابير الوقاية.
إذا كنت مصابًا ،فإن األعراض التي ستعاني منها ستكون خفيفة أو خفيفة جدًا .وإذا ظهرت عليكأعراض
 ،COVID-19فستحتاج إلى الحجر الصحي واالتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
وإذا تضمنت عملية التطعيم جرعتين ،فمن المهم جدًا أال تصاب بالعدوى بين إحداهما؛ وفي هذه الحالة ،يجب
عليك االتصال بمركز اإلحالة الصحي الخاص بك.
مزيد من المعلومات حول اللقاحات والمناعة التي توفرها من خالل موقع:
.canalsalut.gencat.cat/vacunes-ciutadania
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 /بعد تلقي اللقاح ،في حال كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بـ  ،COVID-19هل يجب علي
االستمرار في الحجر الصحي؟

وفي حالة اتصالك بحالة إيجابية بـ  ،COVID-19يجب عليك إجراء الحجر الصحي التنظيمي ،حيث من المحتمل
أن جسمك لم ينتج أجسا ًما مضادة بعد.
 /هل سيستمر اللقاح في حمايتي إذا ظهرت أنواع جديدة من الفيروس؟

يمكن أن تحمي اللقاحات المعتمدة وال ُمدارة من أحدث المتغيرات المالحظة ،ولكل منها خصائصها الخاصة ودرجة
المناعة التي توفرها .ومع ذلك ،تحقق مع مركز اإلحالة الصحي الخاص بك إذا ظهرت لديك أي أعراض لـ
 COVID-19بعد التطعيم.

 /إذا كانت عملية التطعيم الخاصة بي تشتمل على جرعتين ،فمتى سأحصل على الثانية؟

ال يحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح؛ اعتمادًا على ملف المخاطر الخاص بك أو عمرك أو اللقاح الذي تتلقاه،
قد يتم استدعاؤك لجرعة ثانية .وفي هذه الحالة ،من المهم جدًا أن تذهب في الموعد إلنهاء عملية التطعيم .ضع في
شهورا بين الجرعتين األولى والثانية.
اعتبارك أنه بالنسبة لبعض اللقاحات ،قد يستغرق األمر
ً

 /هل يجب أن أستمر في الحفاظ على التدابير الوقائية ضد COVID-19؟

نعم ،ففي الواقع التطعيم ال يعفيك من اتباع اإلجراءات الوقائية ضد  ،COVID-19على األقل حتى تتحقق مناعة
القطيع.
 /هل سيكون هناك أي دليل على أنني تلقيت التطعيم ضد COVID-19؟

نعم في مكان التطعيم  La Meva Salutستجد إيصال تطعيم محدد يمكنك تنزيله .وإذا لم تكن قد سجلت بعد،
فيمكنك القيام بذلك في أي وقت من خالل موقع.lamevasalut.gencat.cat/alta :
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.2

ما اآلثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن يسببها اللقاح؟

 /يتم تحضير اللقاحات لخلق استجابة مناعية للشخص الملقح ضد العامل المعدي.
 /قد تظهر األعراض التالية:


 /ألم وانتفاخ في موقع الحقن.



 /أشعر بالتعب.



 /الصداع.



 /حمى طفيفة.

إذا استمرت أي من هذه األعراض ،فق ّم بمراجعة  La Meva Salutأو اتصل بمركز الرعاية األولية الخاص بك
على الرقم .061
 /من المهم أن تتصل بمركز الرعاية األولية أو االتصال على رقم  061في حالة ظهور أي من األعراض التالية:


 /صعوبات في التنفس.



 /آالم بالصدر.



 /تورم أو ألم في الذراع أو الساق.



 /صداع شديد لمدة تزيد عن ثالثة أيام.



 /عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.



 /كدمات صغيرة متعددة.



 /بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد.



 /بعد تلقي جرعة من اللقاح ،ال تجهد نفسك وحافظ على نشاطك بشكل معتدل.

 .3ما هي فوائد التطعيم؟
 /اللقاحات تحفز الجسم إلنتاج أجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروس.
 /منذ أن بدأت الكثير من األبحاث السابقة حول أنواع أخرى من فيروس كورونا وبفضل جهد عالمي واستثمار لم
يسبق له مثيل ،تم تطوير لقاحات بسرعة مع الحفاظ على جميع متطلبات ومعايير الفعالية واألمان.
 /اليوم ،اللقاحات هي األداة األكثر فعالية لوقف الوباء؛ ويعد التطعيم لفتة فردية ذات تأثير إيجابي كبير على المجتمع
بأسره.
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 / 1أنت تخلق أجسا ًما مضادة وأنت تحمي نفسك.
 / 2أنت تحد من العدوى للناس من حولك.
 / 3أنت تساهم في الوصول إلى مناعة القطيع.
 / 4يساعدك على العودة إلى نشاطك اليومي تدريجيًا.
ق ّم بالوصول إلى موقع الويب  canalsalut.gencat.cat/vacunacio-infoأو امسح رمز االستجابة السريعة
باستخدام هاتفك المحمول للوصول إلى الدليل الكامل لعملية التطعيم ،حيث ستجد المزيد من المعلومات واإلجابة على
األسئلة األخرى.
ق ّم بالوصول إلى الدليل الكامل لعملية التطعيم من خالل الرابط التالي.

شكرا لكونك جزء من الحل.
.Cuidem el que som
#Avancem #JoEmVacuno
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