
وس كورونا لقاح ضّد ف�ي
)Spikevax )Moderna) / )لقاح سبیکیفاکس )مودیرنا –

� الجهاز التنفس�ف ا ًض مرانور وس 
 عراض، أو تظهر لديهم خف�فة، إال أ��

ُ
  . معظم األشخاص ال �صابون �األ

�السن والمصابون �أمراض مزمنة األ را�ك  ال����س�ب ف  .ةافث عرضة لإلصا�ة �مرض شد�د أو الو
انورو�ا�ة �مرض ص اللقاح من اإل�م�� ت�� .ال�عض �صابون ب�ع�اء شد�د  ي الخط ب

من یمکنە الحصول عیل لقاح کورونا هذا؟
ويــــج. اللقاح  ي ال�ف

ف �ف ي ينطبق عىل األشخاص المقيم�ي عرض التلقیح بلقاح کورونا المقدم من خالل برنامج التطعيم الوط�ف
ي واختیاري.

مجا�ف

ي الحصول عیل اللقاح؟
أين يمكن�ن

نت الخاص ببلديتك لالطالع عىل مزید من المعلومات حول من ُيقدم لهم عرض التطعیم باللقاح، وكيف  أنظر موقع االن�ت
وم�ت يتم تنفيذ التطعیم.

ي يتم بها التطعيم
هذه هي الطريقة ال�ت

ي أعىل الذراع. قبل التلقیح، سيتم سؤالك عما إذا كنت بصحة جيدة وما إذا كانت 
يتم إعطاء اللقاح عن طریق حقنة �ف

ف إذا كنت قد أصبت بمرض  ي تلقيتها من قبل. تذكر إبالغ المعنی�ي لديك ردود فعل تحسسیة تجاه اللقاحات األخرى ال�ت
ي 

کورونا أو تلقيت لقاح کورونا من قبل، أو  ما إذا كنِت حامل )للنساء(، أو لديك حساسية، أو تستخدم األدوية، أو تعا�ف
ي  ي تنطبق عىل المجموعة ال�ت ات الفاصلة ال�ت من مشاكل صحية أخرى. اتبع اإلرشادات الخاصة بعدد الجرعات والف�ت

ي الوقت المحدد. 
ي الجرعات �ف

ي هذا األمر. من المهم تل�ت
ي مکان التطعيم �ف

تنتمي إلیها. سيساعدك أولئك الذين يعملون �ف
ي موقع 

ي حالة المرض الحاد والحم فوق 38 درجة. وبعد التلقیح، سُيطلب منك االنتظار �ف
من الشائع تأجيل التلقیح �ف

التلقیح لمدة 20 دقيقة عىل األقل.

كيف يعمل لقاح کورونا؟
يحتوي اللقاح عىل وصفة الرنا المرسال أو الحمض النووي الریبوزي المرسال )budbringer-RNA( عىل الزغابات أو 

ي يمكن  وس كورونا. هذا يسمح للجسم بصنع نسخ غ�ي ضارة من هذه الزغابات ال�ت وزات النموذجية الموجودة عىل ف�ي ال�ب
ي والدفاع عن 

وس كورونا الحقي�ت ي يتعلم بها الجسم التعرف عىل ف�ي لجهاز المناعة أن يتدرب عليها. هذه هي الطريقة ال�ت
نفسه ضده إذا أصبت الحًقا بالعدوى. يفكك الجسم برسعة الحمض النووي الریبوزي المرسال من اللقاح دون التأث�ي عىل 

المادة الوراثية.

، وهو غ�ي قادر عىل  ي
وس حي ولذلك فإنە ال يسبب عدوی کورونا. لقاح کورونا له تأث�ي وقا�ئ ال يحتوي اللقاح عىل ف�ي

معالجة مرض کورونا الذي أصیب بە المرء بالفعل.
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ما مدى فعالیة اللقاح؟

ن�نقل العدوى إ� اآلخر من اإلصا�ة �العدوى أو ي اللقاح تماًم ام��  . ال�كورونا الخط.  � اللقاح من اإلصا�ة 
�� 

�مرم��  .ولذلك فمن األهم�ة �م�ان ات�اع النصائح السار�ة لم�افحة العدوى

اآلثار الجانبية
ي األيام القليلة األوىل بعد التطعيم. تعطي لقاحات کورونا مزیدا من اآلثار الجانبية الشائعة 

معظم اآلثار الجانبية تحدث �ف
ي بعد بضعة أيام، لكن البعض يصاب 

مقارنة باللقاحات األخرى. عادة ما تكون األعراض خفيفة إىل معتدلة وتخت�ف
ي األشخاص األصغر سًنا من آثار جانبية أك�ث حدة من كبار السن.

بأعراض أك�ث حدة. غالًبا ما يعا�ف

ي موقع الحقن. اآلثار الجانبية الشائعة األخرى هي التعب 
ي معظم األشخاص الذين تم تطعيمهم من األلم والتورم �ف

يعا�ف
ي اإلبط والحم. هذه 

ء وتورم واحتقان الغدد الليمفاوية �ف ي
والصداع وآالم العضالت والمفاصل والقشعريرة والغثيان / ال�ت

اآلثار الجانبية تکون أك�ث شيوًعا بعد الجرعة 2.

ة نادرة. تشمل اآلثار الجانبية النادرة التهاب عضلة القلب والتهاب التامور. تحدث هذه اآلثار  اآلثار الجانبية الخط�ي
. يمكن عالج اآلثار الجانبية النادرة، مثل  ف الجانبیة عادًة بعد الجرعة 2 وغالًبا ما تحدث عند  الشباب وصغار البالغ�ي

ي حالة حدوثها. ال يمكننا استبعاد اآلثار الجانبية النادرة غ�ي المعروفة 
التفاعالت التحسسية الشديدة والتهاب القلب، �ف

ة طويلة من التطعيم.  ي ال تظهر إال بعد ف�ت ح�ت اآلن، أو اآلثار الجانبية ال�ت

ماذا أفعل إذا عانیت من آثار جانبية؟
ي رعاية صحية 

إذا عانيت من أعراض غ�ي متوقعة أو شديدة أو طويلة األمد، فيجب عليك االتصال بطبيبك أو أي أخصا�ئ
آخر لکي یتم تقییم حالتك الصحیة وتحصل عىل المشورة. ينطبق هذا بغض النظر عما إذا كنت تعتقد أنها بسبب اللقاح 
ة أو غ�ي معروفة يشتبهون أنها ناجمة عن  ي الرعاية الصحية ملزمون باإلبالغ عن أي ردود فعل خط�ي

أم ال. المتخصصون �ف
helsenorge.no اللقاح. يمكنك أيًضا التبلیغ بنفسك ع�ب موقع

وطة عیل استخدام اللقاح موافقة م�ش
ة حيث تل�ت عدة آالف من األشخاص اللقاح. تم إجراء الدراسات بنفس الطريقة  ي دراسات كب�ي

تم اختبار لقاح کورونا �ف
ي اللقاحات األخرى، لكن الوقت المستخدم للمراقبة کان أق�. لقد أعطت السلطات المعنیة باألدوية موافقة 

المتبعة �ف
ي أن هناك بيانات كافية لتقييم أن فائدة اللقاح تفوق بكث�ي المخاطر، ولكن  وطة عىل استخدام اللقاح. هذا يع�ف مرسش

ي تصبح متاحة مع  كة المصّنعة للقاح مواصلة دراساتها وتزويد سلطات األدوية باستمرار بالبيانات ال�ت يجب عىل الرسش
الوقت.

ي حصلت علیها؟
ما هي اللقاحات ال�ت

 Nasjonalt vaksinasjonsregister( ي ي سجل التطعيم الوط�ف
عندما تحصل عىل لقاح کورونا، يتم تسجيل ذلك �ف

helsenorge.no يمكن العثور عىل المعلومات عىل موقع .)SYSVAK

هل تريد أن تعرف المزيد؟
ي الرعاية الصحية. انظر أيًضا موقع 

هم من موظ�ف ي سؤال طبيبك أو أولئك الذين قاموا بتطعيمك أو غ�ي
ّدد �ف ال ت�ت

(Folkehelseinstituttet): https://www.fhi.no/kvp ي للصحة العامة المعهد الوط�ف




