التلقي
ح
ا
ل
و
ق
ا
ئ
يم
كورونا:
ن فيروس
حقائق
ح
و
ل
ا
ل
ف
عالية

الل

قاح فعَّ ال!

اللقاحات هي قصة نجاح
فعلية!
فقد تم تقليل األمراض التي تهدد الحياة في جميع
أنحاء العالم .اللقاح الوقائي من فيروس كورونا آمن
وفعّ ال.
●مع تفشي جائحة كورونا ،أجريت أبحاث حول العالم
لتطوير لقاح .وتم اختبار كافة اللقاحات المعتمدة في جميع
أنحاء االتحاد األوروبي عىل نطاق واسع للتأكد من فعاليتها
ومن سالمتها.
●يتم التلقيح في النمسا منذ نهاية ديسمبر● .2020
● لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال
سواء لقاح  Comirnatyالذي طرحته شركة
 BioNTech/Pfizerولقاح  Spikevaxالذي طرحته شركة
 Modernaوكذلك اللقاحات الناقلة مثل Vaxzevria
الذي طرحته شركة  AstraZenecaولقاح جونسون
لمواجهة فيروس كوفيد)"Johnson & Johnson"( 19-
هي اللقاحات قيد االستخدام حال ًيا.
●بحلول نوفمبر●  ،2021سيكون قد تم منح أكثر من
 588مليون لقاحًا في دول االتحاد األوروبي  /المنطقة
االقتصادية األوروبية●.

من المهم أن تعرف:

أصيب أكثر من  742مليون شخص من جميع
أنحاء العالم بفيروس كورونا سارس-كوفيد2-
شخصا بسببه .التلقيح
وتوفي أكثر من  5ماليين
ً
يحمي من التعرض للمرض ومن المراحل
المرضية الشديدة والوفاة●.
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

ً
المضللة!
ال تدع
مجال لألخبار ُ
ربما سمعت الكثير من الشائعات حول التلقيح
الوقائي من فيروس كورونا .ال تجعل القلق يتسرب
إليك .احصل عىل المزيد من المعلومات واشرح
األمر لآلخرين!
●جميع اللقاحات المعتمدة عىل مستوى االتحاد
األوروبي هي مواد آمنة وفعّ الة.يقلل التلقيح بشكل كبير
من خطر اإلصابة بفيروس كوفيد.19-
●خطر انتقال العدوى يكون أقل بشكل ملحوظ في حالة●
األشخاص الذين يتلقون اللقاح .األشخاص الذين تلقوا
اللقاح تكون فرصة تعرضهم للعدوى أقل بكثير ويكونوا
أقل عرضة لنقل الفيروس.
●يقلل التلقيح بشكل كبير من خطر اإلصابة بالمراحل
المرضية الخطيرة من فيروس كوفيد .19-في الفترة من
فبراير إىل بداية نوفمبر  ،2021خضعت حوالي  19000حالة
للرعاية باإلقامة في المستشفيات ،وحوالي  6200حالة
للرعاية في وحدات العناية المركزة ،وتم تجنب حوالي●
●  6100حالة وفاة في جميع أنحاء النمسا.

من المهم أن تعرف:
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عدد الحاالت التي ظهرت عليها األعراض عىل مدار●  7أيام من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين
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سالمتك تأتي في المقام األول!
يتم الموافقة عىل اللقاحات واستخدامها فقط إذا
تم تأكيد سالمتها وفعاليتها في دراسات خاضعة
للرقابة الصارمة .وكالة األدوية األوروبية ( )EMAهي
سلطة مستقلة وهي الجهة المسؤولة عن اختبار
اللقاحات.
●حيث تُق ّيم وكالة األدوية األوروبية سالمة وفعالية التلقيح
الوقائي من فيروس كورونا لمختلف الفئات العمرية.
●حتى بعد الموافقة عىل اللقاح ،تتم مراقبة نسبة المخاطر
إىل الفوائد للقاحات بشكل مستمر.
●إذا لزم األمر ،يتم تحديث المعلومات الفنية والتعليمات
الخاصة باستخدام اللقاحات عندما تقوم السلطات بفحص
وإصدار بيانات جديدة حول سالمة اللقاحات أو فعاليتها أو
إمكانيات االستخدامات الخاصة بها●.

من المهم أن تعرف:
في النمسا ،يقدم األطباء المستقلون من مجلس
التطعيم الوطني ( )NIGالمشورة بانتظام بشأن
التوصيات الخاصة باللقاح الوقائي ضد فيروس
كورونا .ويتم تقييم فوائد ومخاطر التلقيح بشكل
مستمر ،كما يتم مراقبة نشاط الفيروس الحالي
في النمسا●.

كل تلقيح إضافي يعود بفائدة!
بتلقي اللقاح ،فأنت تحمي نفسك ،وتحمي كل
شخص قريب منك وخاصة أولئك الذين ال يمكنهم
تلقي اللقاح بسبب العمر أو ألسباب صحية.
●األشخاص الذين يتلقون اللقاح يكونون أقل عرضة
لإلصابة بالعدوى وعادة ما يكون ذلك لفترة زمنية
قصيرة نسب ًيا .وبالتالي ،فإن كل لقاح يقلل من خطر
انتشار فيروس كورونا والتحورات الجديدة منه.
●ويعتمد موعد انتهاء الجائحة إىل حد كبير عىل عدد
األشخاص الذين يتلقون اللقاح .وارتفاع مستوى
المشاركة في تلقي اللقاح بين السكان يعني أن
الفيروس يمكن أن ينتشر بسرعة أقل.

من المهم أن تعرف:
كل تلقيح يعود بفائدة! كلما قل عدد األشخاص
الذين يصابون بفيروس كوفيد ،19-كلما قل
العبء عىل نظامنا الصحي .هذا يُخفف العبء
عن وحدات العناية المركزة لدينا ويحمي حياة
األفراد .فالحمل الزائد فيها يؤدي إىل تأجيل
العالجات الضرورية األخرى●.

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

بيانات النشر
مالك/مالكة وسائل اإلعالم ،والناشر/الناشرة:
الوزارة االتحادية للشؤون االجتماعية والصحة●
والرعاية وحماية المستهلك ()BMSGPK
Wien 1010 ,1 Stubenring
+43 1 711 00-0
مكان النشر والتصنيع :فيينا
صورة العنوانُ © :مبادرة النمسا تتلقى اللقاح.
التنسيق & الطباعةBMSGPK :
تحریرًا في :نوفمبر 2021
يرجى مراعاة احتمالية وجود أخطاء أو أخطاء مطبعية أو إمالئية●.
جميع الحقوق محفوظة.
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