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أال تحتاج إىل حماية بالتلقيح؟
●تمتعك بجهاز مناعة قوي ليس ضمانًا أنك ستتعرض
للمراحل الخفيفة من مرض كوفيد.19-
●فحتى األشخاص األصحاء وصغار السن قد يتعرضوا
للمراحل المرضية الشديدة من كوفيد.19-
●في الوقت الحالي ،تم رصد العديد من حاالت عدوى
فيروس كورونا المستجد وال س ّيما بين الشباب.
●ال يوجد جهاز مناعة مستعد لمواجهة فيروس كورونا
بشكل
المستجد وكل جهاز مناعة يتعامل مع الفيروس
ٍ
مختلف .وال يمكن بناء األجسام المضادة الواقية إال عند
التعرض للفيروس.
●وباستخدام التلقيح الوقائي من فيروس كورونا ،يكون
الجسم مستعدًا للتعامل مع ُمسببات المرض غير المعروفة
له .حيث أنه يحمي في معظم الحاالت من التعرض
للحاالت المرضية الشديدة.

لدي قوي
جهاز المناعة
ّ
بالقدر الكافي .ال أحتاج إىل
اللقاح.
تمتعك بجهاز مناعة قوي
ليس ضمانًا أنك ستتعرض
للمراحل الخفيفة من مرض
كوفيد.19-

سيمر األمر معك سريعً ا؟
●لم يسبق أن أجريت األبحاث الدولية بهذا القدر من
الكثافة حول تطوير لقاح كما حدث في جائحة كورونا.
●فقد كان من الضروري لجميع لقاحات كوفيد 19-المعتمدة
في جميع أنحاء االتحاد األوروبي أن تخضع لنفس
االختبارات الخاضعة للرقابة الصارمة شأنها شأن
اللقاحات األخرى.
ً
واحدة تلو األخرى.
●في المعتاد ،يتم إجراء دراسات الموافقة
وقد أجريت الدراسات بالتوازي ،مما وفر الوقت.
●حيث تم اختبار اللقاحات المعتمدة حال ًيا لمواجهة فيروس
كوفيد 19-من حيث فعاليتها وسالمتها باالستعانة
بالمشاركين والمشاركات في الدراسة بصورة أكبر بكثير
من اللقاحات األخرى.
●حتى بعد منح الموافقة ،يتم مراقبة سالمة وفعالية اللقاح
الوقائي من فيروس كورونا بشكل مستمر .تم بالفعل تلقيح
أكثر من  40في المائة من السكان في جميع أنحاء
العالم.

تم تطوير لقاحات
كوفيد 19-بسرعة ،ومن ثمّ
فهي قد ال تكون آمنة.
جميع اللقاحات المعتمدة
هي مواد آمنة وفعّ الة.

ماذا تنتظر؟
●موعد الموافقة عىل اللقاحات التقليدية التي تستخدم ماد ٍة
ميتة غير معروف.
●تنتشر الفيروسات المتحورة الجديدة بسرعة كبيرة،
ثم ،يزداد خطر التعرض
خاصة في فصل الشتاء ،ومن ّ
لإلصابة.
●يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يسبب أمراض
ثم ،فمن
خطيرة ،ومن ثم فإن تلقي اللقاح يحميك .ومن ّ
المهم أال تنتظر ،بل أن تتلقى اللقاح اآلن .فالمنافع التي
تعود من تلقي لقاح كورونا تفوق مخاطره بكثير .
●لقاحات كوفيد 19-المعتمدة هي مواد آمنة وفعّ الة .في
نوفمبر  ،2021سيكون قد تم بالفعل منح حوالي 600
مليون لقاح في دول االتحاد األوروبي  /المنطقة
االقتصادية األوروبية
●.

ال أثق في اللقاحات
المستخدمة وأنتظر
التلقيح الذي يستخدم
مادة ميتة.
إذا انتظرت ،فإنك تخاطر
بتعرضك للمراحل الخطيرة
من كوفيد 19-وحتى الوفاة
بسببه.

ما شأنك بذلك؟
●التلقيح ال يقلل من احتمالية إصابتك بفيروس كوفيد19-
فحسب ،بل يقلل ً
أيضا من احتمالية انتقال الفيروس
لآلخرين .نتيجة لذلك ،تظهر التحورات الفيروسية
الجديدة المتحورة بمعدل أقل.
●التلقيح ال يحميك فحسب ،بل يحمي ً
أيضا بشكل غير
مباشر أولئك الذين ال يمكن أن يتلقوا اللقاح أو الذين لم
تتم الموافقة عىل تلقيحهم حتى اآلن.
●كلما قل عدد األشخاص الذين يصابون بفيروس
كوفيد ،19-كلما قل العبء عىل نظامنا الصحي .وهذا
يُخفف العبء عن وحدات العناية المركزة لدينا.
فالعبء الزائد فيها يؤدي إىل تأجيل العالجات الضرورية
األخرى.
●يُمكننا تخطي الجائحة سويًا ●.كل تلقيح يعود بفائدة!

ما شأن األخرين فيما إذا
كنت سأتلقى اللقاح أم ال.
إنها مُ خاطرة.
من لم يتلقى اللقاح ضد
فيروس كورونا يعرض نفسه
واآلخرين للخطر.

احصل عىل اللقاح اآلن!

احصل عىل المعلومات التفصيلية حول
اللقاح لدى طبيبك أو طبيبتك أو في الصيدلية.
التسجيل عبر الرابط:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

ستجد المزيد من المعلومات عىل
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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