
 

COVID-19 Vaccines: common questions - 16032022 - Arabic 

 

 أسئلة شائعة: COVID-19لقاحات 
 .2202مارس   03 من تاريخ بدءاً  هذه المعلومات دقيقة 

 ؟COVID-19 من يمكنه الحصول على لقاحات

ً مجان  COVID- 19وأكثر في أستراليا الحصول على لقاح سنوات    5يمكن ألي شخص يبلغ من العمر  . إذا كنت تتلقى التطعيم الخاص  ا

باستخدام أداة   COVID- 19يمكنك العثورعلى عيادة وحجز لقاح . Medicareعيادة التطعيم الحكومية، فلن تحتاج إلى بطاقة بك في 

 vaccine.healthdirect.gov.au/-https://covid البحث عن اللقاحات 

ً عتبر لكي تً   يجب أن تكون قد تلقيت كل الجرعات  الموصى بها لعمرك واحتياجاتك الصحية.  ، COVID-19 ضد فيروسللتطعيم  مواكبا

 التالي:  سنة 15- 5يجب أن يتلقى األطفال من سن 

 COVID-19من لقاح  2و  1  ولية الجرعة األ •

 اذا كانوا يعانون من نقص المناعة الشديد   3 ولية الجرعة األ •

 التالي:   فوق  عاماً وما  16عمر ال منكل شخص يبلغ يجب أن يتلقى 

   COVID-19 ح  من لقا 2و   1الجرعة األساسية   •

 اذا كانوا يعانون من نقص المناعة الشديد 3الجرعة األساسية  •

 COVID-19جرعة معززة من لقاح   •

التالية بمجرد اختفاء أعراض الفيروس. ومع   COVID-19جرعة لقاح  تلقيإيجابية، فيمكنك  COVID-19ك لفحصإذا كانت نتيجة 

 أشهر.  4ذلك، يمكنك اختيار االنتظار لمدة تصل إلى 

 Nuvaxovid و Spikevax (Moderna)و  Comirnaty (Pfizer)لقاحات في أستراليا: أربع تمت الموافقة على استخدام 

(Novavax)  و Vaxzevria (AstraZeneca) . 

 :بلغتك COVID- 19اقرأ المزيد عن لقاحات

 Pfizer لقاح    -1

    AstraZenecaح لقا   -2

 Moderna  لقاح    -3

 Novavax لقاح    -4

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-comirnaty-pfizer-vaccine-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-comirnaty-pfizer-vaccine-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-information-on-vaxzevria-astrazeneca-covid-19-vaccine-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-information-on-vaxzevria-astrazeneca-covid-19-vaccine-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-information-on-spikevax-moderna-covid-19-vaccine-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-information-on-spikevax-moderna-covid-19-vaccine-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-nuvaxovid-novavax-vaccine
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-nuvaxovid-novavax-vaccine
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 ؟COVID-19 لقاح  تلقي لماذا يجب علي  

لقاح من   تلقييُعد  .األشخاص المستضعفين في مجتمعناإنه خطير بشكل خاص على ة. مرضاً خطيراً للغاي  COVID- 19يمكن أن يكون

  COVID.- 19أفضل الطرق لحماية نفسك ومجتمعك من اإلصابة بالمرض الشديد أو الوفاة من 

تشير  و من خالل التطعيم، يمكننا إبطاء انتشار الفيروس.  انتشار الفيروس. الحد من  علىتساعد  COVID- 19تُظهر األدلة أن لقاحات

بعد التطعيم، فمن غير المرجح أن يتسبب في إصابة اآلخرين   COVID-19الدالئل البحثية إلى أنه إذا أصيب شخص ما بفيروس 

 بالمرض مقارنة بشخص لم يتلق لقاحه.  

 ؟COVID-19 كيف تعمل لقاحات 

مثل اللقاحات األخرى. تساعد االتطعيمات على تدريب جسم الشخص على التعرف على الفيروسات التي   COVID-19تعمل لقاحات 
الجسم على التعرف على الفيروس   COVID-19يمكن أن تسبب المرض ومكافحتها، دون أن تصيبك بالمرض نفسه. يساعد لقاح 

 ومكافحته.   COVID-19المسبب لـ 

 آمنة؟ COVID-19هل لقاحات 

ن الذين ينظمون ويوافقون على اللقاحات  وهم العلماء والخبراء الطبي  Therapeutic Goods Administration (TGAإن )

من أجل الجودة والسالمة   COVID-19من جميع لقاحات  TGAواألدوية وغيرها من المنتجات الطبية لالستخدام في أستراليا. تتحقق 

 ستراليا. هذا هو نفس االجراء الذي تمر به جميع اللقاحات في أستراليا.والفعالية قبل الموافقة عليها الستخدامها في أ 

بفحص جميع اللقاحات باستمرار للتأكد من أنها آمنة. ال تتم الموافقة على استالم اللقاحات في أستراليا   TGAيقوم الخبراء الطبيون في 
 بعد تقييمها والموافقة عليها، وتُبين أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر. اال 

 بسرعة كبيرة؟   COVID -19هل تم تطوير لقاحات 

لتكون آمنة وفعالة. قد يبدو أنه تم تطويرها بسرعة، لكن الباحثين في جميع أنحاء العالم يعملون معاً   COVID-19تم تطوير لقاحات 

 منذ بداية الجائحة. تم اتباع نفس االجراءات للقاحات أخرى، ولم يتم تخطي أي خطوات.  COVID-19لتطوير لقاحات واجتهاد بجد 

 ة بسرعة بسبب: اآلمنة والفعال  COVID-19تم تطوير لقاحات 

 تم استثمار مبالغ كبيرة لتمويل البحث والتصنيع؛  •

 تََوفُّر التكنولوجيا الجديدة لتسريع تطويره •

 يعمل الباحثون والعلماء والمصنعون في جميع أنحاء العالم جنباً الى جنب  •

 األخرى. أجريت بعض خطوات التجارب السريرية وعملية الموافقة في نفس الوقت، بدال من الواحدة تلو  •

 

 الحصول على اللقاحات في أسرع وقت ممكن.  انا هذاوقد أعط

 ؟  COVID-19كيف تحمينا لقاحات 

.  COVID-19وهم اليحتوون على . COVID-19جسمك التعرف على ومكافحة الفيروس الذي يسبب   COVID-19تُعلّم لقاحات 

من تلقي التطعيم. اللقاحات هي وسيلة آمنة لبناء الحماية ضد الفيروس في الجسم، بدون التسبب   COVID-19ال يمكنك االصابة ب 

 في المرض.  

مدة لالستخدام في أستراليا جيدة جداً في الحماية ضد األمراض الشديدة والذهاب الى المستشفى  المعت  COVID-19ثبت أن لقاحات 

 والموت.  

 ولماذا يُعد التطعيم جزءاً مهماً من الحفاظ على سالمة وصحة المجتمع.  COVID-19يمكنك التحدث إلى طبيبك حول لقاحات 

http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
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 ؟  COVID-19 ما هي اآلثار الجانبية التي يجب أن أتوقعها من لقاحات

 يمكن أن يكون لجميع اللقاحات بعض اآلثار الجانبية. هذه اآلثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة و تستمر لبضعة أيام فقط.  

 يمكن أن تشمل اآلثار الجانبية: 

 ألم في الذراع بعد الحقنة  •

 حمى •

 آالم في العضالت  •

 صداع.   •

 صل بعيادة التطعيم أو الطبيب. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بعد التطعيمات، ات 

كنت ال تتحدث   إذا . سيارة إسعاف لنقلك إلى المستشفى لطلب  ero (000) zriple tإذا كانت أعراضك شديدة ، يمكنك االتصال بـ

  .طلب مترجمأ الخط و  وابقى على  "  ambulance ، اطلب " ero (000)zriple tاإلنجليزية، فعندما تتصل بـ

ويربطك بمترجم    Translating and Interpreting Serviceبخدمة ero (000) zriple tخدمات الطوارئ سيتصل خط 

 ساعة في اليوم ، كل يوم من أيام السنة  24باستخدام خط األولوية على مدار 

 :يمكن أن تشمل األعراض الشديدة ما يلي

 التنفس في   صعوبة •

 الصفير، •

 تسارع ضربات القلب ، أو  •

 االنهيار. •

وحالة نادرة جداً، التي تتضمن تخثر الدم، وانخفاض مستويات الصفائح الدموية في    AstraZeneca vaccine لقاح هناك عالقة بين

 الدم. اقرأ المزيد عن هذا على: 

languages-other-information-https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca  

 ؟ COVID-19 هل يمكن لألطفال تلقي لقاحات

 ه يمكنبأن ،  Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)يوصي خبراء التحصين األسترالي 

ً  11إلى  5 منأعمارهم تبلغ طفال الذين لأل ثلث  لألطفال هو  Pfizer لقاح  . لألطفال vaccine-Pfizer COVID 19 تلقي لقاح عاما

        عاماً وما فوق.   12الذين تبلغ أعمارهم التي يتلقاها األشخاص  حجم  الجرعة 

ً   11- 6 بين أعمارهم تبلغيمكن لألطفال الذين أنه ب  ATAGI توصي   vaccine 19-Moderna COVID  لقاح  تلقي  عاما

ً  12نصف حجم الجرعة التي يتلقاها األشخاص الذين تبلغ أعمارهم لألطفال هو  Moderna   لقاح . لألطفال   .وما فوق    عاما

ً  12يمكن لألطفال الذين تبلغ أعمارهم    Moderna COVID-19. أو  Pfizer أو أكثر تناول جرعات عادية من لقاحات عاما

 طبيبك.  معلمعرفة ما هو مناسب لك ولعائلتك، تحدث 

   الحوامل والمرضعات تلقي التطعيم؟ يجب على السيدات هل 

 .           .Novavax COVID-19أو  Modernaأو   Pfizer اتلقاح بتلقي إذا كنِت حامالً، أو مرضعة أو تخططين للحمل، يوصى 

http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-information-and-consent-form-for-parents-and-guardians-of-children-aged-5-to-11-years-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-moderna-information-and-consent-form-for-parents-and-guardians-of-children-aged-6-to-11-years-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-moderna-information-and-consent-form-for-parents-and-guardians-of-children-aged-6-to-11-years-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-moderna-information-and-consent-form-for-parents-and-guardians-of-children-aged-6-to-11-years-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19-vaccination-moderna-information-and-consent-form-for-parents-and-guardians-of-children-aged-6-to-11-years-other-languages
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 :، فقد تكوني أنِت وطفلك الذي لم يولد بعد في خطر. يكون هناكCOVID-19إذا أصبت بفيروس 

 أعلى المستشفى خطرالحاجة للذهاب إلى  •

 فرصة أكبر قليالً لوالدة الطفل في وقت مبكر وتحتاجين إلى الذهاب إلى مستشفى  •

 .ارتفاع خطر والدة جنين ميت )والدة طفل غير حي(  •

 في أي وقت أثناء الحمل هو أفضل طريقة لتقليل هذه المخاطر.  COVID-19تطعيم ضد  تلقييُعد 

 .على كميات كبيرة من البيانات الواقعية إلظهار أنها آمنة للنساء الحوامل والمرضعات  Moderna و  Pfizer يحتوي لقاحا 

توجد مخاوف تتعلق بالسالمة  لدى النساء الحوامل أو المرضعات. ومع ذلك، ال    Novavaxال توجد بيانات سريرية حول سالمة لقاح 

ً أثناء الحمل ألنه ليس لقاح  Novavaxالحالية بشأن تلقي  ً  ا  لدى النساء الحوامل والمرضعات.  Novavax. تتم مراقبة سالمة لقاح حيا

، فيمكنك النظر في تلقي  Novavaxأو  Modernaو  أ  Pfizer حات لقا تلقيإذا كنت ُمرضعة وغير قادرة على 

. بغض النظر عن التطعيم الذي تتلقينه، لسِت بحاجة إلى  بالنسبة لكِ  ، إذا كانت الفوائد تفوق مخاطر التطعيم AstraZenecaتطعيم

 .في أي وقت التوقف عن إرضاع طفلك  

  أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية، تحدثي إلى طبيبك. يمكن العثور على COVID-19للمزيد من المعلومات حول سالمة لقاحات 

   المزيد من المعلومات على: 

languages-other-vaccines-19-covid-and-www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy 

 ؟في المستقبل  العقم عند البالغين أو العقم عند األطفال COVID-19هل يمكن أن تسبب لقاحات 

 .الرجال أو النساء تسبب عدم الخصوبة أو العقم عند   COVID-19 ال يوجد دليل علمي يُظهر أن لقاحات

 ً  تؤدي إلى مشاكل في الخصوبة في المستقبل عند األطفال.  COVID-19دليل علمي على أن لقاحات  ال يوجد أيضا
 

لن توافق على لقاح إذا كان يؤثر على   TGAعلى لقاح لالستخدام في أستراليا ما لم يكن آمناً وفعاالً. هذا يعني أن  TGAلن توافق 

 . TGAتم اعتماده من  COVID-19من اآلثار الجانبية ألي لقاح يُعد خصوبة الذكور أو اإلناث. لم تجد الدراسات أن العقم 

  ؟ COVID-19 اتلقاح  من ات التي أحتاجهاجرع عدد الكم 

من نفس   2جرعتينب   COVID-19ضد  ية ولالتطعيم األ  مجموعةلك تلقي أنه من األفضل  ATAGI يقول الخبراء الطبيون من

 . TGA  وافقت عليهوهذا أيضاً ما  التطعيم.

 

 سيخبرك الشخص الذي يقوم بتطعيمك بنوع اللقاح الذي تلقيته، ومتى يجب عليك حجز موعدك الثاني. 

 

ً لكي تعتبر "مواكب  جميع الجرعات الموصى بها لعمرك  الخاص بك، يجب أن تكون قد حصلت على  COVID-19 ألحدث" لقاح  ا

 .واحتياجاتك الصحية

ً  16يتضمن ذلك جرعة أولية ثالثة لألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وجرعة معززة لكل من يبلغ من العمر   وأكثر.  عاما

 ؟ةعززما الفرق بين الجرعة الثالثة والجرعة الم

  والذين يعانون من نقص المناعة الشديد   سنوات وأكثر 5أعمارهم  تبلغلألشخاص الذين  COVID-19 من لقاح بجرعة ثالثةيوصى 

هذا ألن األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد معرضون بشكل أكبر   . COVID-19آلحدث تطعيمات كي يبقوا مواكبون 

ل حماية ضد الفيروس. إذا كنت تعاني من ويحتاجون إلى جرعة ثالثة للحصول على أفض COVID-19 لإلصابة بمرض شديد من

http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
http://www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages
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. إذا لم  أشهر بعد ذلك  6ال يتجاوز و الجرعة الثانيةمن تلقيك  2شهرينبعد  الثالثة  تكجرع  نقص المناعة الشديد ، يجب أن تحصل على 

 . كان يجب أن تحصل على جرعة ثالثة، تحدث إلى طبيبك لمعرفة األفضل لك ما اذا تكن متأكداً 

جرعات فقط على أنها    3لألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد، سيتم اعتبار ما مجموعه  بجرعة معززة في حين يوصى  

 مواكبة.  

 

ً  16لكل من يبلغ من العمر  بجرعات معززةيوصى  للحفاظ   COVID-19تلقيح من األولية  مجموعة الجرعات وأكثر ممن أتموا  عاما

تقل بمرور الوقت، وتزيد الجرعات   COVID-19من لقاحات  المناعة ألن  . نظراً ة لألحدثالخاصة بهم مواكب على حالة التطعيم 

ن المساعدة في  م المزيد ة  عزز . ستمنحك الجرعة المCOVID-19ة من حمايتك من اإلصابة بالمرض الشديد أو الوفاة من عززالم

 لفترة أطول.  COVID-19الحفاظ على حمايتك من 

 

ً  16نصح األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن يُ  أشهر   3والذين يعانون من نقص المناعة الشديد بتلقي جرعة معززة )رابعة( ، بعد  عاما

   . من الجرعة الثالثة

 ؟COVID-19 حلقا المعززة ضد  تيجرع تلقىأيجب أن   متى

الخاص   COVID-19لقاح ألحدث   وضعك مواكباً للحفاظ على  COVID-19. ة في الحفاظ على حمايتك منعزز ستساعد الجرعة الم

 جرعة معززة إذا:  تتلقىبك ، يجب أن 

ً  16تبلغ من العمر كنت  •  أو أكثر ، و  عاما

 .أشهر على األقل 3 منذ  COVID-19 األولية ضد مجموعة التطعيمقد أكملت  •

 

 . COVID-19ح لتلقي  مجموعة الجرعات األوليةأشهر بعد االنتهاء من  6في موعد ال يتجاوز معززة جرعة الال تتلقىيجب أن 

" إذا لم تكن قد حصلت على جرعة معززة في  اً الخاصة بك وبدالً من ذلك ستعتبر "متأخر COVID-19 لقاحاتمواكباً للن يتم اعتبارك 

 .اإلطار الزمني الموصى به لعمرك أو حالتك الصحية

 COVID-19اللقاح "المتأخرة" أنك لن تحصل على الشهادة الرقمية الحالية للقاح تعني حالة 

  ً ً  16على النساء الحوامل واألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين  يجب أيضا الحصول على جرعة   عاما

 .معززة في نفس األطر الزمنية الموصى بها

أو   Pfizerوأكثر. يمكنك الحصول على لقاح ماً  عا  16كجرعة معززة إذا كان عمرك   Pfizerيمكنك الحصول على لقاح 

Moderna  18كمعزز إذا كان عمرك  ً أو أكثر. ال يهم نوع اللقاح الذي استخدمته في أول جرعتين. يوصى بلقاح   عاما

AstraZeneca  صول على لقاح فقط كجرعة معززة إذا لم يكن بإمكانك الحPfizer  أوModerna  ً   ألسباب طبية. ال يوصى حاليا

ً  15إلى  5بجرعات معززة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين   . عاما

  ؟ أو جرعتي المعززةالثالثة   تيلحجز جرع COVID-19تطعيم  ايجاد عيادة كيف يمكنني 

https://covid-على  Vaccine Clinic Finderباستخدام  COVID-19 عيادة وحجز لقاح  ايجاديمكنك 
vaccine.healthdirect.gov.au/booking/    اختر الخيار  لخدمات الترجمة الشفوية، . 1800 020 080أو باالتصال على

8 . 

 ً  التحدث مع طبيبك أو صيدلية المجتمع المشاركة حول حجز تطعيمك.  يمكنك أيضا

 إلزامية في أستراليا؟    COVID-19هل لقاحات 

لن تتلقى غرامة لعدم تلقيك   COVID-19. تطعيمات تلقي طوعي. يمكن للناس اختيار ما إذا كانوا يريدون  COVID-19 التطعيم لـ

 .COVID-19 تطعيمات

http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder#_blank
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
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هو مطلب لألشخاص العاملين في رعاية المسنين السكنية. وبعض الواليات واألقاليم لديها متطلبات تطعيم   COVID-19التطعيم ضد 
 لألشخاص غير القادرين على التطعيم بسبب ظروف طبية. خاصة بها أيضاً. هناك إعفاءات 

 

 هل يمكنني الحصول على أحد اللقاحات من الخارج؟

أيضا الموافقة على   قد تتملالستخدام في أستراليا. و TGAالتي وافقت عليها  COVID-19لقاحات  تلقي فقط يمكن للناس في أستراليا 

عبر اإلنترنت، حيث من المحتمل أن يكون غير   COVID -19هذه اللقاحات لالستخدام في بلدان أخرى. يجب أال تحاول شراء لقاح 

 آمن أو مزيف.  

 ؟COVID-19بمجرد أن أحصل على تطعيم، هل ما زلُت بحاجة إلى اتخاذ احتياطات أخرى لوقف انتشار 

  
 .  COVID -19يزال من المهم بالنسبة لك مواصلة الممارسات اآلمنة لمنع انتشار  بعد تلقي التطعيم، ال

متراً من اآلخرين، واغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، وابَق في المنزل عندما تكون مريضاً، واجراء فحص   1.5ابَق على بُعد 

COVID - 19  .وارتدي كمامة عند الحاجة 

  ؟COVID-19 إذا تغير COVID-19 هل ستعمل لقاحات 

في   بامكانها أن تساعد COVID-19 جميع الفيروسات تتغير مع مرور الوقت. وهذا ما يسمى بالتحول. تُظهر األدلة العلمية أن لقاحات

عمليات  النظر عن كثب إلى هذا كجزء من  TGA تواصل COVID-19. من أنواع جديدة )طفرات( من مرض الشديداللوقاية من ا

 .الموافقة والمراقبة المعتادة

مع لقاح اإلنفلونزا كل عام.  يحدث هذا حالياً لمواجهة طفرات جديدة مختلفة. الى التغيير في المستقبل   COVID-19قد تحتاج لقاحات  

   في هذا األمر. لبحث يواصل الباحثون ومصنعو اللقاحات ا

 بحاجة إلى التطعيم؟   COVID-19هل ال يزال األشخاص الذين أصيبوا بـ 

التالية للحفاظ على حالة التطعيم   COVID-19جرعة لقاح  تلقيوتعافيت ، فال يزال يتعين عليك  COVID-19إذا كنت قد أصبت بـ 

براء المدة التي قد تستمر فيها  هو فيروس جديد، وال يعرف الخ COVID-19. فالفيروس الذي يسبب "المحدثة"  COVID-19ضد 

   العدوى بمرور الوقت.   تكرارالمناعة الطبيعية بعد اإلصابة. من المحتمل جدا أن تقل الحماية من 

بمجرد اختفاء   بتلقي جرعتك التاليةلقاح أو جرعة معززة. يمكن القيام تلقي ال COVID-19من اآلمن لألشخاص الذين أصيبوا بفيروس 

ً   أعراض الفيروس.  أشهر بعد اإلصابة. قد يختار بعض الناس أن   4جرعتك التالية لمدة تصل إلى  لتلقياالنتظار  ومع ذلك، يمكنك أيضا

 يتم تطعيمهم في وقت مبكر. 

 ؟COVID-19هل سيحميني لقاح اإلنفلونزا من اإلصابة بـ

 ضد كالهما فيروسات، لكنهما ليسا متشابهين. ال يعطي لقاح اإلنفلونزا مناعة ضد أو حماية  COVID-19 ( وFluاإلنفلونزا )
.COVID-19 

يمكن إعطاء الناس  ، COVID-19الحماية من األنفلونزا. يوصى بتلقي كل من تطعيم اإلنفلونزا وتطعيم  COVID-19لن يوفر لقاح 

 ولقاح األنفلونزا في نفس اليوم.  COVID-19لقاح 

 ؟AstraZenecaب أن أتناول دواء سيولة الدم قبل تلقي تطعيم  هل يج

http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
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 .تناول أدوية سيولة الدم قبل تلقي تطعيمك ال تحتاجال، ك

 يجب أن تستمر في تناول أدويتك المعتادة ما لم ينصحك طبيبك بذلك. 

 أو الجينات الخاصة بي؟  DNA الحمض النووي COVID- 19هل ستغير لقاحات 

 ال تغير الحمض النووي أو الجينات الخاصة بك .  COVID-19لقاحات فال، ك

ستجابة مناعية ضد  إ عملب  جسمك  لتُخبرRNA  (mRNA )الجديدة جزيئاً من الحمض النووي  COVID -19تستخدم بعض لقاحات 

COVID-19  .ال تصيبك اللقاحات ب وCOVID-19 . 

أي شيء للحمض   mRNAاليعمل  . mRNAفي لقاحات   RNAهو نوع مختلف من جزيء الحمض النووي    DNA الحمض النووي 
 النووي الخاص بك، ويتعطل بعد وقت قصير من دخوله جسمك. 

 أو الجينات الخاصة بي؟  DNA ي هل سيجمع اللقاح حمضي النوو

في أستراليا   COVID-19عندما تحصل على لقاح، فإنه يدخل جسمك، وعادةً الى العضلة في ذراعك من أعلى. يتم إعطاء لقاحات  .كال

 . COVID-19من خالل تلقيك تطعيم DNA عن طريق الحقنة. ال يتم جمع الجينات و الحمض النووي 

 باإلنترنت؟   COVID-19 هل ستربطني لقاحات

 توصيلك باإلنترنت. اللقاح هو منتج طبي وليس رقمي.  –وال يمكنها  –لن  ، COVID -19لقاحات فكال، 

 على رقائق صغيرة أو تقنية تَتَبُّع؟   COVID-19هل تحتوي لقاحات 

 على برامج أو رقائق صغيرة. ال يمكنهم تَتًبع الناس. COVID -19كال، ال يحتوي أي من لقاحات 

 ؟  COVID-19الى االصابة ب   COVID -19لقاحات  تؤديهل يمكن أن  

هذا يعني أن لقاح  . COVID-19المعتمدة في أستراليا على الفيروس الحي الذي يسبب  COVID-19ال يحتوي أي من لقاحات 

COVID-19  ال يمكن أن يجعلك مريضاً بـCOVID-19 من الفيروس.   أن تنثر، وأن اللقاح ال يجعلك 

.  COVID-19مثل الحمى وآالم في العضالت والتعب، أن تبدو كأعراض ، COVID-19انبية من لقاحات يمكن لبعض اآلثار الج

 .  COVID-19يمكن أن تكون هذه األعراض عالمة على أن الجسم يبني حماية ضد فيروس 

 على منتجات حيوانية؟ COVID-19هل تحتوي لقاحات 

 راليا على أي منتجات حيوانية أو لحوم أو بيض. المعتمدة لالستخدام في أست  COVID-19ال تحتوي لقاحات 

 ؟  COVID-19لقاحات  عن القادة الدينيين   ذا يعتقدما 

 المعتمدة لالستخدام في أستراليا.  COVID-19يسمح العديد من القادة الدينيين بلقاحات 

 يمكن قراءة بيان الفاتيكان على:  . COVID-19الفاتيكان استخدام لقاحات  دعم  ،2020ديسمبر  22في 
/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201https://www.vatican.va/roman_curia/congregations

anticovid_en.html-vaccini-221_nota 

http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
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. وصدرت الفتوى بعد البحث عن  2021فبراير   13في  COVID-19فتوى بشأن لقاح   Australian Fatwa Councilصدر أ

-COVIDومناقشتها مع أطباء وخبراء طبيين مسلمين موثوقين وذوي مصداقية. تنص الفتوى على أن لقاحات   COVID-19لقاحات 

 Australian Fatwa Council’s COVID-19 Vaccineاألسترالية مسموح بها وفقًا للشريعة اإلسالمية. يمكنك قراءة  19

Fatwa  :علىcouncil/-https://www.anic.org.au/fatwa   

يمكنك قراءة   COVID-19. يدعم استخدام لقاحات  2021فبراير  27خطبة في   Great Synagogue Sydney أصدر مؤتمر

 https://www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.htmlالخطبة على: 

.  2021أغسطس  13في   COVID-19بياناً عن لقاحات  Australian Islamic Medical Associationنشرت 

 content/-https://aimamed.com.au/featureيمكنك االطالع على البيان على: 

 ؟  COVID-19من الذي يمكنني االتصال به إذا كانت لدي أسئلة حول لقاحات  

على   National Coronavirus Helpline فاتصل بخط  ، COVID-19إذا كنت ترغب في التحدث إلى شخص ما حول لقاحات 

  .8اختر الخيار ساعة كل يوم. لخدمات الترجمة الشفوية،  24متوفر   المساعدة . خط 1800 020 080

لغة   63حيث تتوفر المعلومات بـ Department of Health ب يمكنك معرفة المزيد على الموقع االلكتروني الخاص 

languages-vaccines-www.health.gov.au/covid19 

 ً  التحدث إلى طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية المحلي.   يمكنك أيضا

 Therapeutic Goodsأو   Department of Healthمن المهم أن تظل على اطالع من خالل مصادر موثوقة ورسمية مثل  

Administration  . 

http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
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https://www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.html
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