
 أنقذت لقاحات كوفيد-19 آالف األرواح

 يتم اختبار اللقاحات وتطويرها بدقة
 دون المساس بالسالمة والجودة

 والفعالية قبل الموافقة على استخدامها
في أستراليا

 األشخاص الذين تم تطعيمهم تقل
 احتمالية إصابتهم بدرجة خطيرة من

 المرض، أو دخول المستشفى، أو الوفاة
 بسبب كوفيد، كما أنهم أقل عرضة

19-  

 لماذا يجب أن تتطعم ضد
 كوفيد-19؟

اإلجابة على أسئلتك:

أكتوبر/تشرين األول 2021

  التطعيمات ضد مرض كوفيد-19
ح ورقة قائق

هل هناك آثار جانبية للتطعيم ضد كوفيد-19؟
قد تظهر عليك آثار جانبية طفيفة بعد التطعيم، ولكن معظم اآلثار الجانبية تستمر ليومين فقط.

هل يؤثر على الحمل أو الخصوبة؟
ال يوجد دليل على أن لقاح كوفيد-19 يسبب أي مشاكل في الحمل أو الخصوبة.

هل يؤثر على الحمض النووي            الخاص بي؟
لقاحات كوفيد-19 ال تغير الحمض النووي الخاص بك.

هل هناك احتمال أن تصيبني بكوفيد-19؟
ال تحتوي أي من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة في أستراليا على فيروس حي، لذلك ال يمكن أن تصيبك بالمرض.

 ما هي التكلفة؟
لقاح كوفيد-19 مجاني لكل شخص في أستراليا يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر.

 هل أحتاج إلى التسجيل في ميديكير (MEDICARE)؟
لست بحاجة ألن تكون مؤهالً لميديكير حتى تحصل على لقاح كوفيد-19 مجاناً.

عمري أقل من 50 عاماً، لذلك فمن غير المحتمل أن أمرض، أليس كذلك؟
 خطأ. تضم وحدات العناية المركز في المستشفيات أشخاصاً من جميع الفئات العمرية. حتى أن أشخاصاً في.

العشرينات من العمر توفوا

هل سأحتاج إلى جرعات معززة؟

 في الوقت الحالي، ستحصل على جرعتين من نفس لقاح كوفيد-19. وفي وقت الحق، قد يوصى بالحقن .المعززة
لتحديث مناعتك والحماية من المتغيرات المستقبلية

 مرض مميت، وحتى إذا لم تمت، فقد
 تمر بتجربة مروعة، وتشعر بدرجة

 شديدة من المرض وتصارع من أجل
 التنفس. وينتهي األمر بمعاناة الكثير من

 األشخاص من آثار الحقة غير سارة
 )ُتعرف باسم كوفيد-19 طويل األمد(

تستمر ألشهر عديدة

 التطعيم هو السبيل الستعادة الحريات
التي تريدها وتحتاجها

)DNA(



خذ التطعيم

هناك الكثير من الطرق للحصول على اللقاح.
  أداة البحث عن أماكن التطعيم                                       متوفرة عبر اإلنترنت على

 وهي سهلة االستخدام. أجب عن بعض األسئلة البسيطة )عمرك والوالية التي تعيش فيها، وما إلى ذلك( لتظهر 
 لك عيادات التطعيم المتاحة أمامك. إنها قائمة كاملة بجميع العيادات في أستراليا. تتوفر تفاصيل بيانات 10
 آالف عيادة تطعيم وصيدليات مشاركة. إنها أفضل طريقة لمقارنة العيادات والتحقق من توافر اللقاح وحجز

.موعد في مكان واحد

.أو يمكنك االتصال بطبيبك المحلي أو العيادة الطبية واالستفسار

 أصبح بإمكان الصيادلة في جميع أنحاء أستراليا، والذين تم تدريبهم بشكل مناسب، تقديم التطعيمات اآلن لحمايتك
  ضد كوفيد-19. تتيح لك صفحة الويب                                   على

العثور على أقرب صيدلية مجتمعية مشاركة وحجز لقاح كوفيد-19 الخاص بك عبر اإلنترنت.

كيف تحجز لقاح
كوفيد-19 الخاص بك 

هل يمكن أن أُجبر على التطعيم؟
التطعيم ضد كوفيد-19 طوعي.

وماذا عن األماكن التي يكون فيها إلزامياً؟
 أصدرت دوائر الصحة الحكومية أوامر صحة عامة تتطلب تطعيم بعض العاملين ضد كوفيد-19. تسري هذه
 األوامر فقط على األشخاص الذين يعملون في الوظائف التي يرتفع فيها خطر انتشار المرض بدرجة أكبر من

 غيرها. على سبيل المثال، األشخاص الذين يعملون في مرافق الحجر الصحي، أو الذين يعملون في أماكن
 يحتاجون فيها أن يخالطوا أشخاًصا آخرين عن قرب، أو األماكن التي يتعاملون فيها مع عمالء من الفئات األكثر

 عرضة للخطر، مثل خدمات رعاية المسنين أو اإلعاقة. توجد استثناءات لألشخاص الذين لديهم أسباباً طبية
حقيقية لعدم التطعيم

 إذا رفضت تلقي التطعيم ضد كوفيد-19، فماذا ستكون العواقب؟
 على المدى القصير، لن ُيسمح لك بالقيام بكل األشياء التي يمكن أن يقوم بها األشخاص الذين تم تطعيمهم، مما

 يعني أنه سيتم تقييد حرياتك. واألسوأ من ذلك، أنك تكون أكثر عرضة لإلصابة بالمرض الذي قد يؤدي إلى
تعرضك لدرجة عالية من الخطر أو حتى الوفاة

للحصول على إجابات لألسئلة الشائعة األخرى، اقرأ هنا.
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-Vaccines/is-itrue

 هذا المحتوى غير ليس بديالً عن االستشارة الطبية المتخصصة وال ينبغي االعتماد
 عليه كاستشارة صحية. اطلب المشورة والتوجيه دائماً من طبيبك أو غيره من
 المتخصصين المؤهلين في مجال الصحة فيما يتعلق بأي أسئلة قد تكون لديك

 بخصوص صحتك أو حالتك الطبية

 احم نفسك وعائلتك وأصدقائك وزمالئك

(Vaccine Clinic Finder)
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en

" Find a pharmacy"
https://www.findapharmacy.com.au/our-services/vaccination-services-covid-19

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-Vaccines/is-itrue
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://www.findapharmacy.com.au/our-services/vaccination-services-covid-19

