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أهمية اللقاح

قبل أخذ اللقاح

اللقاح هو وسيلة آمنة وفعالة تحمينا من أمراض 
خطيرة يمكن الوقاية منها من خالل اللقاحات التي 
تقوم بتحفيز الجسم لبناء مقاومة لعدوى معينة، 

وتقوية وتدريب جهاز المناعة لتكوين أجسام 
مضادة. 



كيف تعمل اللقاحات؟

على سبيل المثال:

عند حقن اللقاح (المحتوي على مواد بروتينية من 

الفيروس) يتعرف عليها الجسم كأجسام غريبة ويبدأ 

كرة في الجهاز  بإنتاج األجسام المضادة، حيث تتكون ذا

المناعي للشخص ضد هذه األجسام، ويبدأ بمحاربة 

الفيروس إذا دخل الجسم مرة أخرى.

تعمل اللقاحات بطرق مختلفة ولكنها جميعها 
توفر الحماية ضد المرض.

تعمل اللقاحات على تحفيز الجهاز المناعي دون 
اإلصابة بالمرض. 



الفئة المستهدفة ألخذ اللقاح
يفــــضل إعـــــطاء اللقاح ألكبر نسبة من المجـــــتمع لتحقيق 

المـــــناعة الكافية والمطلوبة لمنع انتشار الفيروس. ولكن 

نـــــظراً لمحدودية توفر اللقاح عــــــالمياً يتم إعــــــطاء اللــــــقاح 

لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالفيروس أو األشــخاص 

المــــــعرضـــــــين لمــــــضاعــــــفات خطـــــيرة نــــاجمة عن اإلصابة 

بالفيروس، ومن ثم االنتقال لشرائح المجتمع األخرى. 

تعد اللقاحات حالياً أفضل الحلول اآلمنة والفعالة 

للسيطرة على جائحة كوفيد-19 ومنع انتشار 

الفيروس لحماية أنفسنا والمجتمع بشكل عام.

لماذا يجب أخذ اللقاح؟



الفئة المستهدفة ألخذ اللقاح

جمــــيع فئات المجــتمع فـــوق الــ 18 ســنة

األشخاص األكثر تعامالً مع حاالت مرضى كوفيد-19

األكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات المرض:

الموظفون في الوظائف 
الحساسة والحيوية

خــــط الدفــــــاع األول فـــي 
القطاعين 

(الحكومي والخاص)

أصحاب الهمم  أصحاب 
األمراض المزمنة

كبار المواطنين 
والمقيمين فوق

(السكري، أمراض القلب والشرايين،  الــــ60 سنة
أمراض الكبد والكلى، ارتفاع ضغط 

كثر). الدم، البدانة (كتلة الجسم 35 وأ



الفئات المستثناة من تطعيم كوفيد-19

مالحظة:

التي  واألدوية  تتناولها،  التي  األدوية  بجميع  الطبيب  إبالغ  عليك 
لديك حساسية منها.

من لديهم حساسية من أي لقاح، أو 
طعام، أو دواء، أو مادة أو كنت تحمل 

حقنة األدرينالين التلقائية

النســــاء اللـــــــواتي يخطـــــطن للـــحمل 
خــــــالل الفـــــــترة القـــــــريــــــبة 
(3 أشهر من أخذ اللقاح)

األطفال دون سن 18 سنة المصابون بأمراض نقص المناعة

المرضعات الحوامل



هل تطعيم كوفيد-19 اختياري أم إجباري؟ 
تطعيم كوفيد-19 اختياري

مشددة،  اختبارات  إلى  اللقاحات  جميع  تخضع 

ضمنها  ومن  االختبارات  من  مراحل  بعدة  وتمر 

السريرية قبل الموافقة على استخدامها.

قامت الدولة باختيار هذه اللقاحات على أسس 

اللقاحات  توفير  على  وحرصت  دقيقة  علمية 

المستوفية لكافة شروط السالمة واألمان.

مدى مأمونية وفعالية اللقاح



أثناء أخذ اللقاح

رحلة المتعامل ألخذ اللقاح

االنتظار لمدة 20 دقيقة 

بعد تلقي اللقاح

ستصلك رسالة نصية قصيرة بشهادة التطعيم وموعد الجرعة الثانية بعد 

15 دقيقة من انتهاء رحلة أخذ اللقاح (الجرعة الثانية بعد 21 يوم)

أخذ اللقاح (الجرعة األولى)

تأكد من قراءتك لنموذج 

اإلقرار بالموافقة 

عند وصولك سيقوم المركز 

بفحص العالمات الحيوية لك

ستصلك رسالة نصية بالتوجيهات 

والنصائح (في حال استيفاء المعايير)

التسجيل ألخذ اللقاح

6

7

5

3 4

22 1



وجود أية أعراض مرضية كالحمى.

التــــــاريخ المـــــــرضـــــي لــــديــــــك كالســـــكري وأمــــــراض القـــــلـــب 

والشرايين وغيرها.

إذا كانت لديك أي ردة فعل تحسسية ألي لقاح، أو طعام، أو 

دواء، أو مادة أو كنت تحمل حقنة األدرينالين التلقائية.

حامل أو إذا كنِت تخططين للحمل خالل الــ 3 أشهر المقبلة.

إذا كنِت مرضعة.

إذا كنت من أصحاب أمراض ضعف أو نقص المناعة.

معلومات مهمة يجب عليك إبالغ طبيبك 
بها قبل أخذ اللقاح

أثناء أخذ اللقاح

!



أثناء أخذ اللقاح

هل اللقاح ُيعطى مرة واحدة مدى الحياة؟
من المبكر جداً تحديد مدة فعالية هذا اللقاح وسوف يتم اإلعالن عن فترة 

فعاليته عند توفر المعلومات بهذا الخصوص.

طريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته
جرعتان يفصل بينهما 21 يوماً وتعطى في عضلة اليد العليا.

من الضروري االلتزام بموعد الجرعة الثانية حسب الوقت المحدد حتى يكون 

اللقاح فعاالً. 

يحتاج اللقاح مدة أسبوع بعد أخذ الجرعة الثانية ليكون فعاالً ويوفر لك المناعة 

الالزمة.



هل يوجد أعراض جانبية للقاح؟
من الطبيعي أن تكون هناك أعراضاً جانبية بسيطة خالل 

األسبوع األول بعد تلقي اللقاح وهذه األعراض شائعة عند أخذ 
أي نوع من أنواع اللقاحات.

بعد أخذ اللقاح

األعراض الجانبية

آالم في العضالت 

آالم في المفاصل القيء واالسهالالرعشة

الشعور بالتعب 
والصداع

األلم أو تورم أو احمرار 
في موضع الحقن

ارتفاع درجة حرارة 
الجسم



DHA تطبيق هيئة الصحة بدبي

االتصال بمركز االتصال الموحد في الهيئة 800342 
(قم باختيار (لقاح كوفيد-19) من القائمة الرئيسية ومن 

ثم الضغط على رقم 3

للحاالت الطارئة التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.

تناول خافض الحرارة (الباراسيتامول) عند الشعور باألعراض 
الجانبية الخفيفة والمعتدلة.

استخدام كمادات باردة لتخفيف األلم عند موضع الحقن.

عند الشعور بأعراض شديدة أو استمرار األعراض الخفيفة 
والمعتدلة لمدة أطول بالرغم من استخدام (الباراسيتامول) 

عليك اتباع التالي:

ماذا أفعل إذا ظهرت لدي أعراض جانبية؟

حجز موعد مع طبيب لكل مواطن عن طريق:



نصائح عامة بعد أخذ اللقاح:

يجب االنتباه ألية أعراض جانبية قد تطرأ عليك.

االلتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الطبيب.

االلتزام بالموعد المحدد لك ألخذ الجرعة الثانية. 

المحدد  الوقت  حسب  الثانية  الجرعة  بموعد  االلتزام  الضروري  (من 

حتى يكون اللقاح فعاالً ويوفر لك الحماية الالزمة)

اإلجراءات االحترازية 

الطريقة  ليس  وهو  كوفيد-19  جائحة  لمكافحة  الفعالة  الطرق  احدى  هو  اللقاح 

الوحيدة لذلك.

اإلجراءات  بجميع  التزامك  والمهم  الضروري  من  اللقاح،  أخذك  من  الرغم  على 

مترين،  عن  تقل  ال  اآلخرين  وبين  بينك  كافية  مسافة  على  كالحفاظ  االحترازية 

بالطريقة  الكمامة  وارتداء  باستمرار  وغسلهما  اليدين  نظافة  على  والمحافظة 

الصحيحة.



فــي حال أخذ تطعيم آخر غير مرتبط بمرض 
كوفيد-19 (مثل لقاح اإلنفلونزا)، هل يمكن 
للشخص الحصول على تطعيم كوفيد-19؟

كثر من 4 أسابيع.  نعم يمكن ذلك، ولكن يجب أن يكون قد مر على ذلك أ

هل يمكن لمن أصيب سابقاً بكوفيد-19 أخذ 
التطعيم؟

كثر من 3 أشهر. نعم، على أن يكون قد مر  على اإلصابة أ

مالحظة: عند اإلصابة بمرض كوفيد-19 يقوم الجسم بإنتاج أجسام مضادة، لذلك 

فإن احتمالية اإلصابة مرة أخرى تكون ضئيلة. 

األسئلة األكثر شيوعاً



كون متواجداً في دبي ألخذ الجرعة الثانية  قد ال أ
من التطعيم، هل يمكن تغيير الموعد ليوم آخر؟

نوصي بضرورة االلتزام باإلجراءات وبالمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول 

على مستوى المناعة المطلوب واالستفادة القصوى من اللقاح.  

مالحظة: الجرعة الثانية من التطعيم ستكون بعد 21 يوماً من الجرعة األولى.

قمت بأخذ أحد أنواع تطعيم كوفيد-19 مسبقاً، 
هل من اآلمن أخذ تطعيم كوفيد-19؟

ال، من غير اآلمن أخذ أنواع مختلفة من تطعيم كوفيد-19.

األسئلة األكثر شيوعاً



هل يمكنني االستغناء عن لبس الكمامة بعد 
أخذ تطعيم كوفيد-19؟

يجب االلتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير االحترازية للوقاية من كوفيد-19، 

الى أن يتم اإلعالن عن أي تغييرات من قبل الجهات الصحية الرسمية.

هل سيتم إعفاء األشخاص الذين تلقوا تطعيم 
كوفيد-19 من فحص كوفيد-19 ألغراض السفر، 

وقبل العمليات الجراحية في دبي؟
في الوقت الحالي، ال يوجد إعفاء، سيتوجب على الجميع اتباع اإلجراءات 

والسياسات الخاصة بكوفيد-19 المتبعة في اإلمارة.

األسئلة األكثر شيوعاً



هل التطعيم آمن ألصحاب األمراض المزمنة؟
نعم، التطعيم آمن، وفعال، ويوصى به ألصحاب األمراض المزمنة؛ كونهم من 

الفئات األكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19. 

سيقوم الطبيب المعالج بإبالغ الشخص عند وجود ما يمنع حصوله على 

التطعيم. 

هل يجب على األشخاص الحاصلين على تطعيم 
كوفيد-19 االستمرار بالتقيد باإلجراءات والتدابير 

الوقائية؟
نعم، يجب االلتزام بجميع التدابير االحترازية للوقاية من كوفيد-19، الى أن يتم 

اإلعالن عن أي تغييرات من قبل الجهات الصحية الرسمية.

األسئلة األكثر شيوعاً



هل تطعيم كوفيد-19 اختياري أم إجباري في 
دبي؟

تطعيم كوفيد-19 هو اختياري، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود ما يمنع 

ذلك بعد تقييم الطبيب المعالج. 

ما هي تكلفة تطعيم كوفيد-19؟
تطعيم كوفيد19- مجاني.

أتناول مجموعة من األدوية، هل يعتبر التطعيم 
آمناً لي؟

سيتم إبالغك بذلك خالل جلسة االستشارة قبل أخذ التطعيم من قبل الطبيب 

المعالج، وعليك إبالغ الطبيب بجميع األدوية التي تتناولها وإن كان لديك 

حساسية من أي نوع. 

األسئلة األكثر شيوعاً


