
 ساعد في تحسين عملية
التلقيح في أونتاريو

 استخدم كود 
هذا او 

 
 وأكمل الدراسة
  الخاصة بوزارة

الصحة اآلن.

لقاح فيروس كوفيد - 19
رعاية ما بعد اللقاح

 شكرا لتلقيكم اللقاح والقيام بدوركم في المساعدة بحماية
أنفسكم وأحبائكم والمجتمع من فيروس كوفيد – 19

بعد تلقيكم اللقاح مباشرة
 بالرغم من ندرة حدوث ردات فعل للحساسية، فإن العاملين في العيادة سيطلبون منكم االنتظار لمدة 15- 30 دقيقة

 .بعد تلقي اللقاح للتأكد من عدم حدوث أي ردات فعل للحساسية
يرجى إبالغ العاملين في العيادة إذا ما شعرتم بأنكم لستم بخير أو شعرتم باألعراض التالية أثناء انتظاركم

تضخم في الوجه أو الفم    • اضطراب في التنفس •

بعد مغادرتكم
.يمكن أن تتطور اآلثار الجانبية خالل يوم أو يومان من تلقي اللقاح

ما قد تالحظه ما الذي يمكنك فعله؟

• ألم أو احمرار أو تضخم في ذراعك • ضع قطعة قماش باردة ومبللة
  على ذراعك 

• تناول المسكن المعتاد لديك

• الصداع
• التعب

 • ألم في العضالت أو المفاصل
 • ألم أو تضخم في الغدد تحت الذراع

 • حمى أو ارتعاش
 • شعور بالغثيان والقيء

• اإلسهال

• تناول المسكن المعتاد لديك
• اشرب العديد من السوائل

regionofwaterloo.ca/COVID19vaccine

  اتصل بخدمة 
 في أونتاريو على رقم

1-866-797-0000
أو مقدم الرعاية األول
لك في حال حدوث 

• إذا ازداد االحمرار أو األلم 
 أو التضخم في مكان تناول اللقاح

سوءا بعد مرور 24 ساعة
• لم تتحسن اآلثار الجانبية

بعد مرور عدة أيام

#TeamVaccineWR

اتصل بخدمة 911 إذا حدث:
• شرى )ارتكاريا)

•  احمرار للوجه أو الفم 
• مشكالت في التنفس

• شحوب في اللون وخمول
• حمى شديدة )أكثر من 40
درجة مئوية/ 104 فهرنهايت(
• تشنجات أو نوبات مرضية

• أعراض خطيرة أخرى•



لقاح فيروس كوفيد - 19
رعاية ما بعد اللقاح

 متى سأتلقى الجرعة الثانية؟
ا للوقت واليوم والعيادة ذاتها كان في جرعتك األولى.  سيُحجز موعد جرعتك الثانية تلقائيً

 ستستلم تأكيدًا بالبريد االلكتروني أو رسالة نصية بعد عدة أيام من موعدك األول.
 كما سيتبع ذلك تذكيرًا قبل 48 ساعة من موعد الجرعة الثانية المحدد. يُرجى

مالحظة: أنه ال يجب جدولة موعد الجرعة الثانية، إال في حال حدوث أمر طارئ

كيف يمكنني المساعدة بعد تلقيحي؟
• شارك قصتك.

• أخبر اآلخرين عن سبب تلقيك اللقاح وشجعهم على اتخاذ الخطوة ذاتها.
• تحدث عن لقاح فيروس كوفيد- 19 مع العائلة واألصدقاء وزمالئك في العمل.

استمر في إتباع إجراءات الصحة العامة.

اآلن وقد تلقيت اللقاح، هل مازلت بحاجة إلى ارتداء القناع؟
 نعم، فبناء المناعة يستغرق بعض الوقت. أنت بحاجة لتلقي جرعتين من اللقاح بينهما فترة.

 يستغرق األمر من 7 إلى 14 يوم من تلقي الجرعة الثانية حتى تصل إلى الحماية الكاملة. يجب عليك
 االستمرار في ارتداء القناع بعد تلقيك اللقاح. تلقي اللقاح يضيف طبقة إضافية من الحماية

بمجرد تلقي اللقاح، هل يمكنني زيارة األصدقاء والعائلة؟
 ال نمتلك بيانات كافية في هذا الصدد. فمن غير الواضح ما إذا كان اللقاح يمنع العدوى غير المصاحبة لألعراض

 أو يقلل من االنتقال. حتى بعد تلقيك اللقاح، فيمكن أن تظل حاماًل وناقاًل لفيروس كوفيد – 19 إلى اآلخرين
من الهام أن تستمر في إتباع إجراءات الصحة العامة بعد تلقيك جرعتي اللقاح بالكامل:

• ارتد قناع يغطي أنفك وفمك.
• تجنب االجتماع مع أشخاص يقيمون خارج منزلك.

• حدد االنتقاالت خارج منزلك )محال
البقالة، المواعيد الطبية والعمل).

• مارس االبتعاد الجسدي، ابق 2 متر بعيدًا
عن األشخاص الذين ال يقيمون معك.

ا بالماء الدافئ والصابون • اغسل يديك دائمً
أو بمطهر يدين بقاعدة كحولية.

• تجنب المساحات الداخلية واألماكن المزدحمة.
• ابق في المنزل إذا كنت مريضًا واعزل نفسك عن اآلخرين.

2 metres

 تذكر إبالغ
 طبيب العائلة

 لديك/ الممرض )ة(
 الممارس)ة( بأنك تلقيت

  لقاح كوفيد- 19 في
الموعد التالي لك

لقد نجحنا!
#TeamVaccineWR

regionofwaterloo.ca/COVID19vaccine

#TeamVaccineWR


