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أسئلة وأجوبة
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تسمــض الطصاتــات سطــى تتفغــج الةعــاز المظاســغ �ظاــاج 
افجســام المدــادة لطفغروجــات أو الئضاغرغــا المســئئئ 
لفطراض المسثغئ، �تثاث اجاةابئ طظاسغئ، تسعط شغ 

طةابعئ المغضروبات سظث الاسرض لعا طرة أخرى.
 

كيف تعمل
اللقاحات؟
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تســث الطصاتــات إتــثى أعــط الاثخــقت العصائغــئ الاــغ  
ضان لعــا دورًا شســاًق شــغ طظع تفحــغ افوبؤــئ سطى طر 
ــئ الئحــرغئ طــظ تثاسغاتعــا وآبارعــا  السخــعر وتماغ
تغث تآطظ الطصاتات المظاسئ لماطصغعا طما غسعط شغ 
تماغــئ المةامــع طــظ ســإء افطــراض والعشغــات 
الظاجمــئ سظعــا، لــثا شــإن التــرص سطــى أخــث الطصاتات 
المعخــى بعــا غســث طــظ أعــط الطــرق لرشــع طســثقت 
ــراد  ــى ختــئ افش ــاظ سط ــئ والتف ــئ المةامسغ المظاس

طظ خطر اظاحار افوبؤئ. 

لماذا يجب
أخذ اللقاح؟
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مدى أمان
وفعالية اللقاح؟

الطصاتــات آطظــئ بخــعرة ساطــئ وشائثتعــا تفــعق بسخ 
افســراض الةاظئغــئ المارتئــئ سطغعــا. تغــث غاــط تخظغــع 
ــغ  ــئ والا ــض الاةــارب السطمغ ــظ خــقل سم ــات ط الطصات
تمــر بســثة طراتــض غاــط خقلعا الاأضــث طــظ طأطعظغاعا 
شــغ المراتــض افولــى طــظ الاةــارب، ضمــا غاــط أغدــًا 
الاأضــث طــظ شاسطغاعــا لــثى طاطصــغ الطصــاح لتماغاه طظ 

ا�خابئ بسثوى المرض المساعثف بعا. 
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هل هناك تسّرع
في تصنيع اللقاحات؟

تــط  الثولــغ  الاســاون  بفدــض  ولضــظ  إذقصــًا، 
ظحــر المــعروث الةغظــغ لطفغــروس شــغ حــعر 
غظاغر بسئإ تصثم الاضظعلعجغا وتم تصنيع اللقاحات طظ 
ســثة دول وبطرق تصطغثغئ وجثغــثة جمسغعا ضمظ 

اقحــاراذات السطمغــئ الماســارف سطغعــا. 
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هل هناك آثار
جانبية للقاح؟

ــث  ــات ص ــة للقاح ــار الجانبي ــخ اآلث ــثث بس ــث تت  ص
ضافلــط  طعضسغــئ:  افســراض  عــثه  تضــعن 
واقظافــاخ شــغ طعضع التصظ، وصــث تضعن أسراض 
ساطــئ وطظعــا، الخثاع، الحــسعر با�سغاء والتمى.
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كيف تتعامل
مع األعراض الجانبية؟

سظــث  الةاظئغــئ  افســراض  طــع  التعامــل  يتــم 
ــراض  ــثتعا، شافس ــا وح ــإ ظعسع ــا بتس تثوبع
أو  التصــظ  طعضــع  شــغ  ضافلــط  الئســغطئ 
الخثاع شمظ الممضظ استخدام مسكنات افلط لعا، 
أطــا افســراض الماعجــطئ أو الحــثغثة شغةــإ 
تحــثغخعا  لغاــط  الطئغــئ  المحــعرة  أخــث 

. وسقجعا

 7



كيف تتعامل
مع األعراض الجانبية؟

نصائح قبل
أخذ اللقاح..

 أن ق غساظــغ الحــثص الراغــإ شغ أخــث الطصاح طظ 
أو  الماعجــطئ  المرضغــئ  افســراض  أو  التمــى 
الحــثغثة لغامضــظ طــظ أخــث الطصــاح، وأن ق تضــعن 
لثغــه تساجــغئ طفرذئ طظ إتثى طضعظات الطصاح.

ــاب: أن قتضــعن  ــغ جــظ ا�ظة بالظســئئ لطظســاء ش
طرضســئ  أو  لطتمــض  تثطــط  أو  تاطــًق  المــرأة 
لمــثة  لطتمــض  طاظــع  أي  تســاثثم  أن  وغفدــض 

3 أحــعر سطــى افصض بسث أخــث الطصاح.
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طريقة أخذ اللقاح؟
 يعطــى اللقــاح طــظ خــقل التصــظ شــغ سدطــئ 
الــثراع وغسطى في جرعتيــن غفخض بغظعا 21 غعطًا

الفئات المسموح
لها بأخذ اللقاح؟

 18 ــن مــن عمــر  19 يعطــى للبالغي ــث-  لصــاح ضعشغ
ساطــًا شما شعق.
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هل يمكن للمصاب
مسبًقا أخذ اللقاح؟

 ظســط غمضــظ لطمخــاب طســئصًا بالفغــروس أخــث 
ــئ. أطــا  ــًا طــظ ا�خاب 90 غعط الطصــاح بســث طدــغ 
افطاطغــئ  الخفــعف  شــغ  الختغغــظ  الساططغــظ 
ــئ  ــئ لقخاب ــر سرض ــات افضب ــظ الفؤ ــط ط وغغرع
شغمضظعــط أخــث الطصــاح أغــًا ضاظــئ ظســئئ المظاســئ 

. غعط لث
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هل من يأخذ اللقاح
معرًضا لإلصابة ونقل العدوى؟

افحــثاص،  بغــظ  المظاسغــئ  اقجــاةابئ   تافــاوت 
لــثى طاطصــغ  الضاشغــئ  المظاســئ  شصــث قتاضــعن 
الطصــاح لتماغاــه طظ ا�خابــئ بالفغروس ولضظ أخث 
ا�خابــئ  طــظ  التماغــئ  لــه  غآطــظ  صــث  الطصــاح 
الماعجــطئ إلــى الحــثغثة بالمــرض، لثا صث غخاب 
غضــعن  وصــث   19 ضعشغــث  بفغــروس  الحــثص 

طخــثرًا لظصــض الســثوى لفخرغــظ إذا أخغإ به
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هل يسمح للمتطوعين
بالتجارب السريرية أخذ اللقاح؟

ــغاط  ــظ ج ــه لطماطعسغ ــه طائس ــاك آلغ ــاضعن عظ ج
ا�ســقن سظعــا صرغئا 
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طريقة التسجيل
ألخذ اللقاح؟

تــط تثخغــص طعصــع لاســةغض اقحــثاص الراغئغظ 
بالتخــعل سطــى الطصــاح المدــاد لفغــروس ضعروظا 

"ضعشغــث - 19" وذلــك طــظ خقل الرابــط الاالغ:

healthalert.gov.bh
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