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األسئلة األكثر تكرارًا

اآلن، أصبح ممكنًا للجميع 
الحصول على اللقاح

Arabe

 لماذا يعتبر اللقاح ضد كوڤيد - 19 
مهمًا؟

ألن اللقاح يحمي من كوڤيد- 19.
ذا تم تطعيم عدد كبير من األشخاص:
سيكون هناك عدد أقل من المرضى  •

سيكون هناك عدد أقل من الوفيات.  •

هل أنا ُمجَبر على تلقي اللقاح؟

ال، التطعيم ليس إجباريًا. 
أنت حر في الحصول على اللقاح أم ال.

هل يجب أن أدفع؟

ال، اللقاح مجاني للجميع. 

هل اللقاح آمن وفعال؟

نعم، اللقاح آمن. وتظهر الدراسات أيضا على أنه فعال. 
وقد وافق أخصائيو األدوية على اللقاح في سويسرا. 
درسوا اللقاحات وآثارها. وقد أجريت دراسات مع اآلالف 

من الناس. وقد تم بالفعل تطعيم عشرات الماليين من 
الناس في جميع أنحاء العالم.  

هل يسبب اللقاح أي آثار سلبية؟

يمكن أن تكون هناك آثار جانبية سلبية كما هو الحال 
مع أي لقاح أخر.

في معظم األحيان، هي الشعور بالتعب أو الصداع أو 
الحمى. قد تشعر أيًضا بألم في مكان حقن اإلبرة. وهذه 
ردود فعل طبيعية يمكن أن يسببها اللقاح. وتكون تلك 

التفاعالت خفيفة وهي ال تدوم.  

يمكن أن تحصل ردود فعل أكثر خطورة، لكنها تكون 
نادرة جدًا. على سبيل المثال، قد يمكن أن يحصل رد 

فعل تحسسي. لكن هذا يحدث مباشرة بعد التطعيم. 
وحينها ستكون بحضور مهنيي الصحة.

لقد أصبُت بـكوڤيد -  19 من قبل، هل أنا 
بحاجة إلى التطعيم؟

نعم، يمكنك الحصول على اللقاح إذا قد كنت مريضا 
منذ أكثر من ستة أشهر. 

من ال يجب أن يحصل على التطعيم؟

ال يجب أن تحصل على التطعيم إذا كنت تعاني من 
حساسية من المواد الموجودة في اللقاح. سيطرح 

عليك شخص ما أسئلة قبل التطعيم. 



أين يمكنني الحصول على التطعيم؟

يمكنك الحصول على التطعيم في الصيدلية أو في   •
عيادة الطبيب.

يمكنك أيضا الذهاب إلى مركز تطعيم كبير أو إلى   •
المستشفى أو إلى قصر بوليو Beaulieu )في لوزان( 

كمركز تطعيم على سبيل المثال.
وسيتنقل فريق في أرجاء منطقتك أيضا. طالع   •

الملصقات في منطقتك وأحصل على المعلومات من 
الجمعيات التي تعرفها.  

كيف يمكنني تحديد موعدًا للتطعيم؟

يمكنك االتصال بهذا الرقم: 00 11 715 058   
يمكن للشخص الذي يتحدث لغتك بتسجيلك.

 
 يمكنك أيضا التسجيل على عنوان االنترنت هذا:

www.coronavax.ch

كيف يجري التطعيم؟

سيسألك الشخص المختص أوال أسئلة حول ما إذا 
كنت تعاني من الحساسية أو إذا كنِت حامال.

ثم سيتم حقن اللقاح بواسطة اإلبرة في أعلى الذراع.

عليك أن تنتظر 15 دقيقة في المكان قبل أن تغادر.

ستكون بحاجة الى حقنة ثانية بعد شهر، إال إذا كنت 
قد اصبت بـالكوڤيد من قبل. كما يمكنك تحديد موعد 

الحقنة الثانية في مكان الحقنة األولى.

 هام: إذا كنت تشعر بالحمى أو تشعر بأنك مريض، 
فال تذهب للحصول على التطعيم. قم بإجراء اختبار 

كوڤيد- 19 قبل ذلك. 

هل يجب أن أستمر في ارتداء القناع 
بعد اللقاح؟

نعم. وفي الوقت الراهن، يجب على الجميع أن يواصلوا 
االلتزام بالقواعد المعمول بها.

لذلك من المهم جدا ارتداء القناع واحترام المسافات 
والتباعد الجسدي. 

هذه هي أفضل طريقة لحماية األشخاص الذين لم 
يحصلوا بعد على اللقاح.

هل يمكنني السفر بعد التطعيم؟

نعم، ولكن عليك أن تطلع على القواعد في البلد الذي 
تريد الذهاب إليه.

ما يزال لدّي أسئلة حول اللقاح...  

يمكنك االتصال بهذا الرقم: 00 11 715 058  

يمكنك العثور على معلومات في 9 لغات أجنبية على 
 . www.vd.ch/corona-multilingue 

 )QR code( يمكنك أيضا مسح رمز االستجابة السريعة
هذا:


