
 كما تمكنك زيارة 
manitoba.ca/COVID19/vaccine من الحصول على المعلومات.

ما هو اللقاح؟
اللقاح هو نوع من األدوية. يأتي على شكل إبرة أو حقنة.

ماذا يفعل اللقاح؟
يحميك تلقي اللقاح من اإلصابة بالمرض. هناك أنواع مختلفة 

من اللقاحات ألمراض أو أدواء مختلفة.

هل اللقاحات آمنة؟
نعم. يعمل األطباء والعلماء بجد للتأكد من أن اللقاحات آمنة. 

تتم الموافقة على اللقاحات اآلمنة فقط لالستخدام في كندا. 
وكثيرًا ما تتم مراجعة سالمة اللقاحات. 

هل يوجد لقاح لكوفيد-19؟
نعم، هناك بعض اللقاحات الجديدة لكوفيد-19. 

هل لقاحات كوفيد-19 آمنة؟ لقد تم عمل هذه 
اللقاحات بسرعة كبيرة. 

نعم. عمل األطباء والعلماء بجد للتأكد من أن لقاحات كوفيد-19 
آمنة. تتم الموافقة على اللقاحات اآلمنة فقط لالستخدام في كندا. 

وكثيرًا ما تتم مراجعة سالمة اللقاحات.

هل يمكن أن أصاب بكوفيد-19 من خالل تناولي للقاح؟
ال. ال يمكن أن تصاب بكوفيد-19 من خالل تناولك للقاح. يساعد 

اللقاح جسمك على التعرف على كوفيد-19 ومكافحته.

هل هناك أعراض جانبية للقاح كوفيد-91؟
بعد حصولك على اللقاح، يمكن أن تعاني من أعراض جانبية. 

قد يلتهب ذراعك في مكان تلقي الحقنة. قد تشعر بتعب أو 
تعاني من الحمى. هذا يعني أن جسمك يستجيب للقاح. قد 

تستمر هذه األثار الجانبية لبضعة أيام.

قد يكون لدى بعض األشخاص حساسية من اللقاح. قد يتعرضون 
آلثار جانبية أكثر شدة. هذه اآلثار الجانبية الخطيرة نادرة. 

ما الوضع إذا استمرت أعراضي الجانبية ألكثر من 
بضعة أيام؟

يمكن أن تكون قد أصبت بالفيروس قبل الحصول على 
اللقاح. إذا استمرت األعراض أكثر من يوم أو يومين، فقد تكون 

تعرضت للمرض. عليك عزل نفسك )االبتعاد عن األشخاص 
اآلخرين( والخضوع لفحص كوفيد-91.

لمن ستكون أولوية الحصول على اللقاح؟
سيحصل األطباء والممرضون وغيرهم من مقدمي الرعاية 

الصحية على اللقاح أواًل في مانيتوبا. 

وقد يحصل المعرضون للوعك الشديد أيًضا على اللقاح قبل 
غيرهم. يشمل هذا كبار السن والسكان األصليين. 

متى يمكنني الحصول على اللقاح؟
سيستغرق توفير لقاحات كافية للجميع بعض الوقت. ستتباين 

مواعيد الحصول على اللقاح. تعمل الحكومات والخبراء مًعا 
التخاذ هذه القرارات. سيتم نشر المزيد من المعلومات حين 

يأتي وقت حصول الناس على اللقاح. 

هل على أن أواظب على ارتداء الكمامة وتجنب 
اآلخرين حتى بعد حصولي على اللقاح؟

نعم. سيساعد ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في الحفاظ على 
سالمتك أنت واآلخرين.

هل يجب أن أدفع مقابل الحصول على اللقاح؟
اللقاح مجاني للسكان في مانيتوبا. 

هل يجب أن أحصل على اللقاح؟
أنت من سيختار إذا كنت تريد الحصول على لقاح كوفيد-19. 

ا.  الحصول على اللقاح ليس قسريً

اللغط حول اللقاح كثير. بعض المعلومات قد ال تكون صحيحة. 
يمكنك الحديث مع مقدمي الرعاية الصحية لمعرفة المزيد عن 

اللقاح. فهم سيزودونك بمعلومات مضمونة.

معلومات أساسية عن كوفيد-19
لقاح كوفيد-19


