لقاح أسترازينيكا ( )AstraZenecaالمضاد
لكوفيد19-
معلومات لألشخاص الذين يتلقون اللقاح
رسمي

حول اللقاح
يمكن للقاح كوفيد AstraZeneca 19-منع الناس من اإلصابة بكوفيد .19-يحتوي اللقاح على الشفرة الجينية لجزء من الفيروس ال ُمسبّب لكوفيد 19-ويُسمى
بروتين الحسكة ( .)spike proteinال يمكنكم االصابة بكوفيد 19-من اللقاح.
بعد الحصول على اللقاح ،يصنع جسمكم نُس ًخا من بروتين الحسكة ،والذي ّ
التعرف عليه .ويساعدكم هذا على محاربة الفيروس ال ُمس ّبب
يتعلم جهازكم المناعي
ّ
لكوفيد.19-
يت ّم إعطاء اللقاح على جرعتين ،يفصل بينهما حوالي  12أسبوعًا.
إن التطعيم طوعي .للحفاظ على سالمة الجميع من كوفيد ،19-نحن نشجّع كل شخص يبلغ من العمر  18عا ًما فما فوق على أخذ اللقاح ،مع استثناءات قليلة.
إذا كان لديكم أي أسئلة حول اللقاح تحدّثوا إلى ُمق ّدِّم التطعيم الخاص بكم أو طبيبكم (الطبيب العام).

فوائد اللقاح
أظهرت األبحاث أن لقاح أسترازينيكا ( )AstraZenecaالمضاد لكوفيد 19-يمكن أن يمنع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما فما فوق من اإلصابة بكوفيد-
 .19كما أن األشخاص الذين ت ّم تطعيمهم هم أيضًا أقل عرضة للذهاب إلى المستشفى إذا أصيبوا بكوفيد.19-
ستكونون محميين من كوفيد 19-من  2إلى  3أسابيع بعد الجرعة األولى .تو ّفر الجرعة الواحدة حماية كبيرة على المدى القصير وتوفّر الجرعتان أفضل حماية .ال
نعرف حتى اآلن إلى متى ستستمر الحماية من لقاح كوفيد .AstraZeneca 19-وسنتعلم المزيد عن هذا بمرور الوقت.
ال يوجد لقاح فعّال بنسبة  100في المائة ،لذلك ال يزال من الممكن أن تصابوا بكوفيد 19-وت َنقلون الفيروس لآلخرين بعد التطعيم.
ولهذا السبب من المهم االلتزام بسلوكيات كوفيد اآلمنة ،مثل:
• االبتعاد  1.5متر عن الناس
• غسل أيديكم بانتظام
• ارتداء الك ّمامة عند الحاجة
• الخضوع للفحص والبقاء في المنزل إذا كان لديكم أي أعراض لكوفيد ،19-مهما كانت خفيفة.
أعراض كوفيد 19-التي يجب االنتباه لها هي الحمى والقشعريرة أو الت َ َع ُّرق والسعال وألم في الحلق وضيق في التنفس وسيالن األنف وفقدان أو تغيّر حاسة الشم أو
التذوق .قد يعاني بعض األشخاص أيضًا من الصداع ووجع العضالت وانسداد األنف والغثيان والقيء واإلسهال.

من يمكنه الحصول على هذا اللقاح
يمكن لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما فما فوق الحصول على لقاح كوفيد.AstraZeneca 19-
يمكن لمق ّدِّم الرعاية الصحية الخاص بكم مساعدتكم في اتخاذ قرار حول ما إذا كان يجب عليكم الحصول على التطعيم .تحدّثوا إلى مق ّدِّم الرعاية الصحية الخاص بكم
إذا:
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• كنتم تعانون من ضعف في جهاز المناعة
ت حامل أو مرضعة أو تخططين للحمل
• كن ِّ
• أصبتم بكوفيد19-
• كنتم تعانون من اضطرابات النزيف أو كنتم تتناولون دواء مضاد لتخثر الدم (مضاد للتخثر).
يجب أال تحصلوا على لقاح  AstraZenecaإذا عانيتم من الصدمة التأ ِّقيّة ( الحساسية المفرطة وهي رد فعل تحسسي شديد وخطير):
• نتيجة جرعة سابقة من نفس نوع لقاح كوفيد ،19-أو
مكون من لقاح كوفيد.19-
• بعد التعرض ألي ّ ِّ
إذا كنتم قد عانيتم سابقًا من رد فعل تحسسي شديد تجاه أي مادة أخرى ،أو إذا كنتم تستخدمون حاقن األدرينالين التلقائي (على سبيل المثال ،)EpiPen ،فستحتاجون
إلى البقاء لمدة  30دقيقة بعد أخذ اللقاح للتأكد من أنكم ال تعانون من رد فعل تحسسي

األطفال
ت ّمت الموافقة على لقاح كوفيد AstraZeneca 19-فقط لالستخدام من قبل األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما أو أكبر .ال يمكن إعطاؤه لألشخاص الصغار.
يت ّم حاليا ً اختبار اللقاح على األطفال األكبر سنًا ،لكن لم نحصل على النتائج بعد.
إن خطر اإلصابة بكوفيد 19-عند األطفال أقل منه لدى البالغين ،وخاصة خطر اإلصابة الشديدة بكوفيد.19-

الحصول على التطعيم
كما هو الحال مع أي لقاح ،سوف يقوم مق ّدِّم اللقاح الخاص بكم باإلطمئنان عليكم لفترة قصيرة بعد أخذ اللقاح للتأكد من أنكم على ما يرام .بالنسبة لمعظم الناس،
ستكون هذه المدة بضعة دقائق فقط.
تورم عند أخذ الحقنة أو حمى خفيفة أو صداع.
قد تشعرون بألم أو احمرار أو ّ
إذا كان لديكم أي آثار جانبية ،فيُرجى إخبار مقد ِّّم التطعيم الخاص بكم أو أخصائيي آخر في الرعاية الصحية .يمكنكم أيضًا الرد على الرسائل القصيرة التي تتلقونها
بعد تلقي اللقاح.

سالمة اللقاح
الحكومة األسترالية مسؤولة عن الموافقة على لقاحات كوفيد 19-وشرائها .تقوم إدارة السلع العالجية ( )TGAبتقييم جميع اللقاحات في أستراليا .ولكي تت ّم الموافقة
ً
وفعاال و ُمصنّعًا وفقًا لمعايير جودة عالية جدًا.
على اللقاح ،يجب أن يكون آمنًا

ت ّم التأكد من أن لقاح كوفيد AstraZeneca 19-آمن وفعال من خالل التجارب السريرية الكبيرة التي شملت حوالي  17000شخص .وت ّم تطوير لقاح كوفيد19-
 AstraZenecaولقاحات كوفيد 19-األخرى بسرعة وبأمان .وقد كان هذا ممكنًا بسبب زيادة التمويل ألبحاث اللقاحات واألعداد الكبيرة من المتطوعين للدراسات
البحثية.
تت ّم مراقبة سالمة لقاحات كوفيد 19-بشكل مستمر.

لتلقّي هذه الوثيقة بتنسيق آخر ،اتصلوا على الرقم  ،1300 651 160وإذا كنتم تستخدمون  National Relay Serviceاتصلوا على الرقم  13 36 77إذا لزم

األمر ،أو أرسلوا بريدًا إلكترونيًا إلى COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.au
مصرح بها ومنشورة من قبل حكومة فيكتوريا ،Treasury Place 1 ،ملبورن.
ّ
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