
 
 
 

 حول التطعيم الوقائي بلقاح فيروس كورونا المستجد إرشادات

 )الثالثة(( التنشيطية)الجرعة 
 

 فيروس كورونا المستجدالتطعيم بلقاح نبذة عن 

( الذي تجريه الحكومة الوطنية والحكومات المحلية. SARS-CoV-2من مشروع التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد ) التطعيم بهذا اللقاح كجزء   يتم

 عاما 18من هذا اللقاح مخصصة لألشخاص الذين يبلغون  )الثالثة( التنشيطيةالجرعة تطعيم الراغبين به مجانًا.  يتميتم توفير هذا اللقاح على نفقة الدولة و

 فما فوق.

 

 تأثير اللقاح وطريقة إعطائه

 يمنع ظهور أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد. وهواللقاح المستخدم هذه المرة هو لقاح تاكيدا/مودرنا. 

يوًما من الجرعة الثانية  28من هذا اللقاح هو أعلى من عيار األجسام المضادة بعد  التنشيطيةيوًما من تلقي الجرعة  28إن عيار األجسام المضادة بعد 

 حسب التقارير.

  للحقن العضلي TMسبايكفاكس االسم التجاري

 SARS-CoV-2الوقاية من عدوى فيروس  الفعالية والتأثير

 *حقن عضلي زمنية محددة على تلقي الجرعة الثانية(مرة واحدة )بعد مرور فترة  بينها الفاصل الزمنيعدد الجرعات و

 (عاًما. 18لمن تقل أعمارهم عن  التنشيطيةالجرعة لم تتضح بعدُ فعالية وسالمة عاًما فما فوق ) 18البالغون  األشخاص الذين يمكن تطعيمهم

 (مرة واحدة)مل  0.25جرعة واحدة  مقدار الجرعة

  أشهر حاليًا(. الرجاء مراجعة  8إلى  6بموجب قانون التطعيم الوقائي من شخص إلى آخر )تبلغ الفترة من  التنشيطيةتختلف الفترة الفاصلة قبل الجرعة

 إشعارات بلديتك.

  إعطاء هذا اللقاح بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم في الجرعتين األولى والثانية.يمكن 

  من هذا اللقاح ال يحول دون اإلصابة بالعدوى بشكل تام. عليكم متابعة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة سواء تلقيتم اللقاح أم  التنشيطيةإن تلقي الجرعة

 ال.
 

 األشخاص الذين ال يمكن تطعيمهم

نطبق عليك، فاحرص على إخبار الطبيب بذلك في االستشارة السابقة تبهذا اللقاح. إذا كنت تظن بأن أحد البنود التالية  ةال يمكن تطعيم األشخاص التالي

 للتطعيم.

 *( 1األشخاص الذين يعانون من حمى واضحة) 

 األشخاص المصابون بأمراض حادة خطيرة 

 *( تجاه مك2األشخاص الذين يعانون من سوابق فرط الحساسية الشديدة )ونات هذا اللقاح 

  تجعل تلقي اللقاح غير مناسب لهم بخالف ما سبقيعانون من حاالت أخرى األشخاص الذين 

تم تشخيص الحالة على أنها حمى بالمقارنة بدرجة حرارة الجسم م أو أعلى. إال أن األمر ال يقتصر على ذلك إذا °37.5( الحمى الواضحة تشير عادةً إلى درجة حرارة 1)*

 م.°37.5كانت درجة الحرارة أقل من حتى لو  الطبيعية،

أو الصفير عند التنفس أو ضيق النَفَس أو تسارع  المختلفةواألغشية المخاطية  التهاب الجلدمثل أعراض  يهاتشير إلالتي متعددة العراض األأو المفرطة ( الحساسية 2)*

 .إلى آخره ،ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم

 من نفس اللقاح. التنشيطيةال يمكن لمن ظهرت عليهم هذه األعراض بعد الجرعة األولى أو الثانية أن يتلقوا الجرعة 
 

 األشخاص الذين يتوجب عليهم الحذر عند التطعيم

نطبق عليك، فاحرص على تعلى األشخاص الذين تنطبق عليهم األمور التالية أن يتوخوا الحذر عند تلقي التطعيم. إذا كنت تظن بأن أحد البنود التالية 

 إخبار الطبيب بذلك في االستشارة السابقة للتطعيم.

 صفيحات الدم أو االعتالل الخثري األشخاص الذين يخضعون لعالج مضاد لتخثر الدم، واألشخاص الذين يعانون من نقص 

 األشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنقص المناعة في الماضي، واألشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من نقص المناعة الخلقي 

  ومثل أمراض القلب أو الكلى أو الكبد أو اضطرابات الدم أو اضطرابات النم أساسية أو مزمنةاألشخاص الذين يعانون من أمراض 

 األشخاص الذين أدى تطعيمهم في الماضي إلى ظهور أعراض حساسية مثل الحمى أو الطفح الجلدي الشامل في غضون يومين من التطعيم 

  في الماضي اتتشنجباألشخاص الذين أصيبوا 

 األشخاص الذين قد يعانون من حساسية تجاه مكونات هذا اللقاح 

استشارة  تعذر وفي حالة امل والمرضعات الحرص على إخبار الطبيب بذلك في االستشارة السابقة للتطعيم.يحتمل أن يكن حو الالتيعلى الحوامل والنساء 

 طبيب النسائية والتوليد فإن التطعيم يكون ممكنًا إذا رأى طبيب الفحص الطبي المسبق إمكانية ذلك.

. على األشخاص الذين سبق لهم التعرض لحساسية مفرطة أو تحسس من من قبليحتوي هذا الدواء على مواد مضافة لم يسبق استخدامها في اللقاحات 

 الدواء في الماضي الحرص على إخبار الطبيب بذلك في االستشارة السابقة للتطعيم.

 على الوجه الخلفي( يُتبع)

 مودرنا/تاكيدا لقاح
 (2021 آب/أغسطس)

 (2022 الثاني كانون/يناير)

 

追加接種用説明書（武田／モデルナ） 

アラビア語 



 

 االحتياطات الالزمة بعد التطعيم

  دقيقة لألشخاص الذين سبق لهم التعرض ألعراض حساسية شديدة  30دقيقة ) 15بعد تلقي التطعيم بهذا اللقاح، يرجى االنتظار في مركز التطعيم لمدة

توعك. )هذا  بأي عند الشعوربما فيها الحساسية المفرطة واألشخاص الذين سبق لهم الشعور بالتوعك أو اإلصابة باإلغماء( وإعالم الطبيب على الفور 

 (.المفاجئةجابة لألعراض الجانبية األمر يسمح باالست

 .حافظ على نظافة منطقة الحقن وال تفركها إذا قمت باالستحمام في يوم التطعيم 

 ية.يمكنك متابعة حياتك بشكل طبيعي، ولكن يرجى االمتناع عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو اإلفراط في تناول المشروبات الكحول 

 

 األعراض الجانبية

  ما إلى ذلكالمفاصل والعضالت واإلرهاق والقشعريرة والحمى و وآالم والصداع (1)*تشمل األعراض الجانبية الرئيسية على ألم في موقع الحقن .

من المحتمل  همن اللقاحات، فإننظًرا ألن هذا اللقاح هو نوع جديد ورة نادرة الحدوث على الصدمات وفرط الحساسية. يتشمل األعراض الجانبية الخط

 .ظهور أعراض لم يتم تأكيدها بعُد. إذا الحظت أية أعراض مقلقة بعد التطعيم، فيرجى استشارة الطبيب المسؤول عن التطعيم أو طبيب األسرة

أو التطعيم مباشرة. كما قد يحدث ألم وتورم بعد حوالي أسبوع  وليس بعدللتطعيم األول )الجرعتان األولى والثانية( يشعر الكثير من األشخاص باأللم في اليوم التالي ( 1)*

 .وفقًا للتقارير من التطعيمأكثر 

  (. إذا عانيت 2)* في بعض الحاالت النادرةوذلك  األولى بالجرعةبالتهاب في عضلة القلب والتامور بعد التطعيم  حاالت يشتبه فيها باإلصابةتم اإلبالغ عن

 التطعيم، فيرجى استشارة إحدى المؤسسات الطبية على الفور. منمن أعراض مثل آالم الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم في غضون بضعة أيام 

 ( تكون أكثر شيوًعا بين الشباب وخاصة الرجال بعد الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من الجرعة األولى.2)*

 ( مقارنة بالجرعتين األولى والثانية.20تؤدي إلى كثير من حاالت التورم في الغدد اللمفاوية في اإلبط )حوالي  التنشيطيةعن أن الجرعة  تم اإلبالغ% 

 يرجى استشارة الطبيب إذا كانت األعراض شديدة أو استمرت لفترة طويلة.

 

 الوقائيحول نظام إغاثة األضرار الصحية الناتجة عن التطعيم 

 ،هذه المشاكل الحد منقد يتسبب التطعيم الوقائي في وقوع مشاكل صحية )اإلصابة بمرض أو التعرض إلعاقة(. تم تأسيس نظام اإلغاثة ألنه ال يمكن 

 .حدوثهاعلى الرغم من شدة ندرة 

( وإلى آخره اإلعاقة ومعاش الطبية كالنفقات) المساعدة يتلق فبإمكانك المستجد، كورونا فيروس بلقاح الوقائي التطعيم نتيجة صحية ألضرار تعرضت إذا 

 بناًء على قانون التطعيم الوقائي. فيما يتعلق باإلجراءات الالزمة لتقديم الطلب، يرجى استشارة البلدية التي تضم شهادة إقامتك.
 

 

 حول عدوى فيروس كورونا المستجد

تؤدي إلى ظهور أعراض مشابهة ألعراض الزكام كالحمى والسعال. يشفى العديد من الناس بعد ظهور أعراض خفيفة فقط،  SARS-CoV-2اإلصابة بعدوى فيروس 

 ولكن زيادة شدة المرض تؤدي إلى تفاقم أعراض االلتهاب الرئوي كضيق التنفس كما قد تؤدي إلى الوفاة.

 

 ي سيتم تطعيمك به هذه المرةخصائص لقاح فيروس كورونا المستجد )لقاح تاكيدا/مودرنا( الذ

ين الذي يحتاجه الفيروس هذا الدواء هو لقاح حمض نووي ريبي مرسال )رنا مرسال( يضم غشاًء دهنيًا يحتوي على الرنا المرسال الذي يشكل البروتين الشوكي )البروت

البشرية بعد التطعيم بهذا اللقاح، يتم إنتاج البروتين الشوكي الخاص بالفيروس . عندما يدخل الرنا المرسال إلى الخاليا SARS-CoV-2ليغزو الخاليا البشرية( في فيروس 

ِّلة واالستجابة المناعية الخلوية ضد البروتين ال شوكي، وبهذا يعتبر بأنه يقي من اإلصابة داخل الخاليا استناًدا إلى الرنا المرسال ويتم تحفيز إنتاج األجسام المضادة المعد 

 .SARS-CoV-2بعدوى فيروس 

 

 يحتوي هذا الدواء على المكونات التالية.

 )الرنا المرسال الذي يقوم بترميز كامل البروتين الشوكي الذي يرتبط بأغشية الخاليا البشرية( إيالسوميران  المكونات الفعالة

 أمينو أوكتانوت)أنديسيلوكسي( هيكسيل( أمينو( إستر -6-أو إكس أو-6هيدروكسيثيل( )-2))-8إيل -9-: هيبتاديكان SM-102 المواد المضافة

 كولسترول 

DSPC :2.1-فوسفوكولين-3-جليسرو-سن-ديستيرويل 

 2.1-2000-يكولميثوكسي بولي إيثيلين جال-3-جليسرو-راك-ديميرستويل (PEG2000 DMG) 

 تروميتامول 

 هيدروكلوريد التروميتامول  

  حمض الخليك 

 ثالثي الهيدرات أسيتات الصوديوم 

 السكروز المنقى 

 
لمزيد من المعلومات حول لقاح فيروس كورونا المستجد، 

 بحث يرجى زيارة موقع وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية.

 يرجى استشارة بلديتك المحلية إذا لم تتمكن من زيارة موقع الوزارة.

 وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية
 كورونا  لقاح


