كل ما ترغب في معرفته عن لقاحات كوفيد:19-

ُوجدت اللقاحات لحمايتك وحماية أحباءك
واألشخاص حولك.

Arabic

حقائق سريعة:
اللقاحات تنقذ
الحياة.

تُنقذ اللقاحات
مجتمعك بأكمله.

القت لقاحات كوفيد19-

هناك جهد عالمي
هائل خلف لقاحات
كوفيد.19-

أقصى معايير السالمة.

ال توجد منتجات أو
بويضات بشرية أو
حيوانية في قوائم
مكونات لقاحات
كوفيد.19-

ال توجد أدلة حول تأثير
لقاحات كوفيد 19-على
الخصوبة.

كل ما ترغب في معرفته عن لقاحات كوفيد:19-

تذكر:
!

استند إلى الحقائق من مصادر جديرة بالثقة.

!

أنشئ بن ًكا من هذه المصادر :المواقع اإللكترونية لخدمة الصحة الوطنية ()NHS
ومنظمة الصحة العالمية ( )WHOوالصليب األحمر البريطاني (نحن منظمة
محايدة تلتزم بدعم الناس بالحقائق).

!

خذ الوقت للقراءة عن لقاحات كوفيد 19-وإدراكها .إن كان هناك شيء يستلزم
عناية واهتمام زائدين ،فهو صحتك.

!

إن قرأت شيئًا على مواقع التواصل االجتماعي أو مجموعات دردشة واتساب
( ،)WhatsAppولم تتأكد بشأنه ،فخذ خطوة للخلف وابحث عنه بنفسك.

!

إن أفعالنا تؤثر على اآلخرين بطرق رئيسة.

كل ما ترغب في معرفته عن لقاحات كوفيد:19-

نظرة أعمق...
اللقاحات:

تطور لقاح كوفيد:19-

 -كل عام ،يُنقذ ما يصل لـ  3مليون حياة في المملكة المتحدة وحولالعالم بفضل اللقاحات.

- -لم يتم تجاوز أي جزء من العملية.

 -بسبب اللقاحات ،اختفت أمراض مثل الجدري وشلل األطفالوالتيتانوس أو أصبحت نادرة الوجود.
صا أكثر عرضة لإلصابة
 -إن تلقينا اللقاح ،فإننا أي ًضا ننقذ شخ ً
مننا ،وربما ال تكون لديه القدرة على تلقي اللقاح (على سبيل
المثال ،المرضى أو ذوي الجهاز المناعي الضعيف).

سالمة لقاح كوفيد:19-

 -هناك ثالثة أمور تؤدي إلى التطور األسرع للقاح :التمويلالهائل ،وكثرة الموارد ،والكثير والكثير من الباحثين .حظت
عملية تطوير لقاح كوفيد 19-باألمور الثالثة.
 -لم يحظى أي لقاح آخر بهذا المستوى من الدفع العالمي خلفه. -التزم العالم بأولوية واحدة  -إيقاف انتشار هذا الفيروس القاتل -لذا قامت الحكومات حول العالم بتوفير المزيد من التمويل.

 -ال سبيل في الموافقة على اللقاحات للماليين من األشخاص إذاكان هناك أي شك حول سالمتها أو جودتها أو تأثيرها.

كيف تعمل لقاحات كوفيد:19-

 -قامت وكالة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية الصحية ،المسئولةعن التأكد من سالمة جميع األدوية المستخدمة في المملكة
المتحدة ،بوضع هذه المعايير الصارمة.

- -تعمل اللقاحات عبر إرسال إشارة للجهاز المناعي للجسم كي

 ُ -جرب لقاح أوكسفورد ( / )Oxfordأسترازينيكا( )AstraZenecaعلى أكثر من  11,000شخص .وكذلك
ُجرب لقاح فايزر ( / )Pfizerبيونتيك ( )BioNTechعلى
أكثر من  43,500شخص.

يصنع أجسا ًما مضادة لمكافحة الفيروس.
 -إنها ال تغير الحامض النووي الريبوزي منزوع األكسجين(.)DNA
- -ال توجد أدلة حول تأثيرها على الخصوبة.

مكونات لقاح كوفيد:19-
- -إنها ال تحتوي على أية مكونات بشرية أو حيوانية أو بويضات.

المصادر
خدمة الصحة الوطنية (https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh0 – )NHS
0OAFSEAAYASAAEgKs3PD_BwE
منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines – )WHO
المملكة المتحدة – https://www.gov.uk/coronavirus
اسكتلندا – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
ويلز – https://gov.wales/coronavirus
إيرلندا الشمالية – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

