arabia

أظهر إهتمامك.

شارك بأخذ اللقاح.
إهتم بنفسك و بالمقربين إليك .أخذ اللقاح مهم جدا ً للقضاء على جائحة كورونا.
لقاح كورونا يحميك و يحمي المقربين إليك .شكرا ً على إهتمامك.
قدمّعلىّلقاحّكوروناّفيّالعنوانّالتاليّّ:
ّ
Otanrokotteen.turku.fi
Jagtarvaccinet.turku.fi
myvaccine.turku.fi
اوّاتصلّعلىّ|022660159ّ:يخدمّهاتفّلقاحاتّكوروناّمنّاالثنينّالىّالجمعةّالساعةّّ
ّ٨الىّّ٢بعدّالضه ّرّ
منّخاللّالعنوانّالتاليّTurku.fi/eterveyspalvelutّ:
حجزّموعدّإلكترونيّعنّطريقّخدمةّeTerveyspalvelu
المواعيدّمتوفرةّلكلّفئةّّعمريةّحسبّالتسلسلّّ
معلوماتّإضافيةّعنّاللقاحّفيّ:
Turku.fi/koronarokotus | Turku.fi/sv/coronavaccinationer | Turku.fi/en/coronavaccination

مقاطع فيديو على حساب اليوتيوب:
https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki/
عربيhttps://youtu.be/whBaFZeiE0U :

أسإلة عن الكورونا:
هل لقاح الكورونا آمن؟
بعد القيام بأبحاث عديدة و دقيقة للغاية قدرت لقاحات كورونا انها آمنة .حاليا ً ال يوجد أي دالئل على انه لقاح الكورونا يؤثر على التكاثر.

ماذا يمنع أخذ لقاح الكورونا؟
نادرا ً جداًهناك شخص ال يمكنه أخذ لقاح الكورونا .اذا ضهرت لك حساسية قوية مباشرة ً بعد أخذ اللقاح فال يمكننا إعطائك نفس المنتج مرةً
ثانية.

هل هناك حاجة ألخذ اللقاح اذا كان الشخص قد أُصيب بالكورونا مسبقاً؟
حسب المعلومات الحالية اإلصابة بكورونا تمنح الحماية لمدة  ٦اشهر ،لذلك ينصح باالنتظار لمدة ستة اشهر من اإلصابة على األقل قبل أخذ
اللقاح.

هل يمكن أخذ لقاح كورونا اذا كنت أُعاني من أمراض أخرى؟
عادة ً يمكن أخذ اللقاح بشكل طبيعي حتى و ان كنت تعاني من أمراض أخرى .يمكنك التحدث مع طبيبك المعالج عن الوقت المناسب ألخذ
اللقاح ،اذا كنت سوف تبدأ بأخذ عالج قوي،كعالج السرطان ،عالج دوائي أو سوف تخوض عملية جراحية .ال نعطي اللقاح لشخص يعاني من
الحرارة في حينها و إنما نأجل موعد اللقاح.

كم من الوقت يستغرق اللقاح الى ان يعمل و الى متى تستمر الحماية؟
تتطورحماية كورونا شيئا ً فشيء  .حسب الدراسات فإن حماية لقاحات آل mRNA :تكون  ٪٥٠بعد أسبوعين من أخذ اول جرعة من اللقاح و
تكون الحماية تقريبا ً  ٪٩٠بعد  ٤-٣أسابيع .من الضروري أخذ الجرعة الثانية بعد  ١٢أسبوعا ً لكي تكون مدة الحماية طويلة.

هل يعطى لقاح الكورونا لألطفال؟
ال نلقح األطفال دون سن أل  ١٦سنة .من الممكن ان يتغير األمر عند حصولنا على نتائج أكثر من الدراسات .حسب المعلومات الحالية يتلقى
في فلندا اللقاح من أتم أل  ١٦سنة فما فوق.

ما هي األعراض التي من الممكن أن تحدث بعد أخذ اللقاح؟ هل يوجد آثار جانبية للقاح كورونا؟
لكل اللقاحات كما لألدوية ايضا ً آثار جانبية .عادة ً أآلثار الجانبية التي تحدث من اللقاحات تكون خفيفة و مؤقتة .أآلثار الجانبية الشائعة بعد أخذ
اللقاح تكون عادة ً ألم و إحمرار او تورم و حرارة في مكان األُبرة .و من الطبيعي ان يشعر الشخص بأعراض عابرة مثل ارتفاع بالحرارة ،ألم
في العضالت ،صداع ،تعب ،إنزعاج ،إعياء و اإلحساس بالبرد .باإلمكان معالجة هذه األعراض بأخذ مسكن لأللم.

