التلقيح الوقايئ ضد كورونا
يف سارالند

التسجيل للتطعيم يف سارالند
ميكن الحصول يف سارالند عىل التطعيم ضد فريوس كورونا لدى طبيبك
أو يف أحد مراكز التطعيم األربعة .إذا كنت ترغب يف الحصول عىل
التطعيم يف مركز التطعيم ،فعليك التسجيل مسبقًا يف قامئة التطعيم.

يهدف التطعيم إىل منع مسار مرض خطري يف حالة اإلصابة
بعدوى فريوس COVID-19

ميكنك القيام بذلك عن طريق االتصال بالخط الساخن الخاص
بكورونا عىل 0681 501-4422 :أو 0800 999 15 99
أو عرب اإلنرتنت عىل املوقع:
www.impfen-saarland.de
االتصال وبيانات النرش:

Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie
Franz-Josef-Röder-Straße 23
66119 Saarbrücken

إذا كنت تفضل تلقِّي التطعيم من طبيبك الخاص ،فيمكن االتصال به
مبارش ًة للحصول عىل مزيد من املعلومات.

www.impfen.saarland.de
/MSGFF.Saarland
/msgff.saarland
/MSGFF_SL
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اآلثار الجانبية للتطعيامت
من الطبيعي أن تَحدث بعض اآلثار الجانبية بعد التطعيم .ميكن أن
ت ُظهر اآلثار الجانبية أن الجسم يتفاعل مع اللقاح ويُن ِتج أجسا ًما مضادة.
عادة ما تكون تفاعالت اللقاح هذه سهلة وتهدأ يف غضون أيام قليلة.
تفاعالت اللقاح املتكررة ،عىل سبيل املثال ،تفاعالت يف موضع الحقن
كاألمل أو االحمرار أو التورم ،أو شكاوى جسدية طفيفة مثل الصداع أو
اإلعياء أو الغثيان أو الحمى.

األسئلة واألجوبة املتكررة

التلقيح الوقايئ ضد كورونا

 .4هل التطعيم يؤثر يف الخصوبة؟
تم اختبار لقاحات  COVID-19املتاحة عىل البالغني – وأيضً ا عىل
وتبي أنها آمنة وفعالة .االدعاء بأن
النساء الراغبات يف إنجاب األطفال َّ -
التطعيم ميكن أن يؤثر يف الخصوبة هو ادعاء خاطئ.

 .1هل ميكن أن ينتقل فريوس كورونا عىل الرغم من
الحصول عىل التطعيم؟
وفقًا ملعهد روبرت كوخ ،ناد ًرا ما ينقل أولئك الذين تم تطعيمهم
الفريوس.

يف التجارب الرسيرية املكثفة للقاحات  ،SARS-CoV-2مل يكن هناك
دليل عىل ضعف خصوبة اإلناث أو الذكور.

يصاب البعض بفريوس كورونا عىل الرغم من حصولهم عىل اللقاح ،لكن
الفريوس يتكاثر معهم بكميات أقل ويختفي برسعة أكرب .ومع ذلك ،ال
يزال يتعني عىل األشخاص الذين تم تطعيمهم االلتزام بإجراءات الحامية
العامة.

أنت بالتطعيم تحمي نفسك وأقاربك واألشخاص الذين تتواصل معهم؛
فالتطعيم يهدف إىل مواجهة انتشار فريوس كورونا وتقليل العواقب
الصحية املحتملة ملر
ض  .COVID-19التطعيم طوعي ومجاين .جميع اللقاحات مالمئة بشكل
جيد وآمنة وفعالة للغاية .بالتطعيم ميكن لكل مواطن أن يساهم يف
مكافحة الوباء.

صبت بكورونا من ق َُبل ،فهل يجب أن أتلقى
 .5لقد أُ ُ
التطعيم برغم ذلك؟
يجب عىل األشخاص املتعافني الذين أصيبوا بعدوى SARS-CoV-2
املؤكدة من خالل تشخيص مختربي (مؤكد من خالل تحليل )PCR
التفكري يف أخذ جرعة لقاح واحدة بعد ستة أشهر من الشفاء عىل
أقرب تقدير .ولهذا الغرض ميكن استخدام جميع لقاحات
 COVID-19املعت َمدة .يؤدي التطعيم ،بعد اإلصابة
بالعدوى ،إىل استجابة مناعية جيدة ج ًّدا.
مزيد من املعلومات بلغات مختلفة عىل:

www.saarland.de/corona-integration

 .2ما مدى سالمة اللقاحات؟
يف أملانيا ،ال تتم املوافقة عىل اللقاح إال إذا اجتاز جميع املراحل
الثالث لربنامج الدراسة الرسيرية بنجاح .تنطبق معايري الجودة
الوطنية والدولية هذه أيضً ا عىل اعتامد التطعيم ضد فريوس
كورونا كام هو الحال مع جميع عمليات تطوير اللقاحات
األخرى.
بعد الحصول عىل إذن تسويق اللقاح ،ستستمر
مراقبة وتقييم استخدام اللقاح عن كثب.
 .3هل اللقاحات التي تعتمد عىل الحمض
النووي الريبوزي املرسال
ُغي الحمض النووي DNA؟ ال،
( )mRNAت ِّ
ال ميكن تغيري تركيبتنا الجينية عن طريق
التطعيم بلقاح يعتمد عىل الحمض النووي
الريبوزي املرسال ( .)mRNAال ميكن دمج
الحمض النووي الريبوزي املرسال ()mRNA
يف الحمض النووي .DNA

توجد حاليًّا أربعة لقاحات معت َمدة يف أملانيا :كورميتاري ،وموديرنا،
وأسرتازينيكا ،ويانسن .للحصول عىل التطعيم بشكل كامل ،تتطلب جميع
اللقاحات ،باستثناء لقاح يانسن ،أخْذ جرعتَني من اللقاح.
يتم إجراء التطعيامت يف مراكز التطعيم األربعة املخصصة لذلك
(ساربروكن ،وسارلويس ،ونيونكريشن ،وليباخ) وكذلك يف أكرث من 850
عيادة طبية يف سارالند.

املجموعات التي لها أولوية التطعيم
ال توجد حاليًّا سوى كميات محدودة متاحة من اللقاح .لذلك ،ال ميكن
تطعيم جميع األشخاص عىل الفور .وطاملا أن اللقاح ال يزال شحي ًحا ،فإنه
يتم توفري الحامية ألولئك الذين يحتاجون إليه بشكل خاص.
هناك أربعة مستويات من تحديد األولويات.
املجموعة  3مفتوحة حاليًّا يف سارالند .يتبع هذه املجموعة جميع
األشخاص الذين لديهم مخاطر أقل لإلصابة الحادة مبرض COVID-19
أو الذين ال يتعرضون لخطر اإلصابة (الشديد) .اتصل بالخط الساخن عىل
 0800 999 15 99لتعرف متى ميكنك الحصول عىل التطعيم.

