
هنا نجيب على أبرز ا�سئلة الشائعة حول اللقاح

لديك استفسار عن 
لقــاح كورونـا؟



قبل وبعد أخذ اللقاح

اللقاح وا�عراض الجانبية

اللقاح وا صابة

مرضى السكري

موانع اللقاح

الحامل والمرضع

أنواع اللقاحات المواضيع:



أنواع
اللقاحات



ماهي أنواع اللقاحات المتوفرة 
حالي� في المملكة

لقاح فايزر- بيونتيك

Pfizer-BioNTech

لقاح أكسفورد - استرازينكا

Oxford-AstraZeneca



ماهو الفرق بين اللقاحين من حيث 
الفعالية والوقاية من ا صابة؟

أثبتا  اللقاحين  كل  التجربة  فبعد  تذكر  فروقات  ال 
للمرض  وخاصة  ا�صابة  منع  في  وآمانهما  فعاليتهما 

الشديد.



من  الجرعتين  تكون  أن  يجب  هل 
نفس اللقاح؟

اللقاح  نفس  من  الجرعتان  تكون  أن  هو  به  المعمول 
لقاح  من  الثانية  الجرعة  على  الشخص  حصول  ولكن 

مختلف ال
يستدعي إعادة التطعيم ويعتبر مكتمل التحصين



أن  يمكن  التي  الفئات  هي  من   
تأخذ اللقاح؟

البالغين من عمر 18 عاًما فما فوق.



هل هناك تعارض بين لقاح
كورونا وأي من اللقاحات ا�خرى

نظر¯ لعدم وجود بيانات حول إعطاء اللقاح بالتزامن 
كوفيد-19  لقاح  إعطاء  فيجب  ا�خرى،  اللقاحات  مع 
بعد  أو  قبل  يوم³   14 عن  تقل  ال  فترة  مع  بمفرده، 
ا�عطاء مع أي لقاحات أخرى وإذا تم إعطاء اللقاح عن 
غير قصد في غضون 14 يوم³ من لقاح آخر فال يلزم 

تكرار الجرعات �ي لقاح.



قبل وبعد 
أخذ اللقاح



ما هي النصائح قبل أخذ اللقاح

أخبر المختصين في مركز التطعيم إن كنت تعاني من حرارة 
أو أي أعراض حادة.

أخبر المختصين في مركز التطعيم إن كان لديك حساسية 
مفرطة أو كنت تتناول أدوية مسيلة للدم فالحساسية 

المفرطة لغير اللقاح وا�دوية المسيلة للدم ال تمنع أخذ اللقاح 
لكنها تستدعي مراقبة أطول بعد التطعيم.

إخبــار الطبيــب حــول حــدوث أي رد فـعـل تحسسيـــة مـع أي مـن 
اللقاحات وغيرها التي تلقاها المريض سابق³.



هل يعطى اللقاح لمن لديه 
ارتفاع بدرجة الحرارة ؟

ال ينصح بأخذ اللقاحات لمن يعاني من أي مرض 
حاد خاصة وإن صاحبه ارتفاع بدرجة الحرارة فوق38



ما هي النصائح بعد أخذ اللقاح
لقاحات كورونا مثل كل اللقاحات قد يحدث معها أعراض جانبية 

بسيطة مثل:
(ألم مؤقت مكان ا�برة، وحساس بالحرارة، خمول وآالم في العضالت)

هذه ا�عراض مؤقتة وتختفي خالل أيام ويمكن تناول المسكنات 
عند الحاجة.

إذا شعرت بالحاجة للرعاية الطبية أو ظهرت لديك أعراض غير 
متوقعة فيمكنك استشارة ٩٣٧ أو مراجعة طبيبك

إذا ظهرت لديك أعراض نأمل منك ا�بالغ عنها عبر تطبيق صحتي

بعد  ا�قصى  الحماية  مستوى  إلى  تصل  الجسم  مناعة  إن 
االلتزام  عليك  يجب  لكن  التحصين  استكمال  من  أسبوعين 

بتطبيق ا�جراءات االحترازية العامة حتى ينتهي الوباء.



اللقاح
وا�عراض 

الجانبية
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ماهي ا�عراض الجانبية الشائع 
حدوثها؟

اللقاح آمن وفي الغالب يمر بال أعراض جانبية وفي بعض 
ا�حيان قد تحدث أعراض بسيطة مثل: 

الشعور بالتعب والصداع

ا�لم في موضع الحقن

آالم بالعضالت والشعور بالتوعك

ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم



كيفية التعامل مع ا�عراض الجانبية 
لتخفيفها

تناول أدوية مسكنة مثل الباراسيتامول لتخفيف الصداع 
وآالم العضالت وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

ا�لم  لتخفيف  الحقن  مكان  على  باردة  كمادات  وضع 
واالحمرار والتورم في مكان الحقن إن وجد.

القلق يجب  يثير  الجانبية وعند حدوث ما  ا�عراض  مراقبة 
التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.



الجرعة  في حال ظهور أعراض شديدة للشخص بعد تلقي 
ا�ولى من اللقاح؟ هل يأخذ الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوم 

من الجرعة ا�ولى أم تختلف المدة؟

ا�شخاص  تشجيع  فيجب  للتطعيم  موانع  هناك  يكن  لم  ما 
آثار جانبية بعد  التطعيم حتى لو ظهرت عليهم  على إكمال 

الجرعة ا�ولى لتحسين الحماية.

أما في حال حصول أعراض شديدة بسبب التحسس من اللقاح 
فإنه  االيبنفرين  حقنة  استخدام  أو  الطبي  التدخل  واستدعت 

يجب على الشخص االمتناع عن الجرعة الثانية.

يمكنك الضغط عليه للمشاهدة



اللقاح 
وا صـابــة



شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا 
وبناء على التحديث السابق أن الجرعة 
أولى بعد 90 يوم، هل يكتفي بها أم 

يحتاج جرعة أخرى؟

حسب الدراسات التي أجريت مؤخًرا 
يكتفي بجرعة واحدة



بكورونا ومضى  أصيب  شخص 
على إصابته أكثـر من 6 أشهـر؟

الوقت  في  أجريت  التي  الدراسات  حسب 
بعد  فقط  واحدة  بجرعة  يكتفي  فإنه  الحالي 

ستة أشهر من ا�صابة



من  ا�ولى  الجرعة  أخذ  شخص  أن  حال  في 
اللقاح ثم تعرض لºصابة بفيروس كورونا هل 

يأخذ الجرعة الثانية أم تكفي جرعة واحدة

أصيب سابق³ حتى  لمن  واحدة  بجرعة  حالي³ يكتفى 
جدولة  سيتم  و  االولى  الجرعة  بعد  االصابة  كانت  لو 

جرعة ثانية مستقبالً إذا تبينت الحاجة لها.



االشتباه با صابة وهي متشابهه مثل الحرارة 
بأنها  الحالة  تبليغ  بعد  وخصوص�  والكحة 
عملت المسحة بعد التطعيم وكانت إيجابية

ا�عراض التنفسية وفقد حاسة الشم ليست من االعراض الجانبية 
عدم  من  التأكد  فيجب  ظهورها  حال  في  و  كوفيد  للقاحات 

ا�صابة بكوفيد-19.

أما ارتفاع الحرارة و الخمول و آالم العضالت فهي أعراض مشتركة 
و  الكمام  لبس  مثل  الوقائية  االحترازات  باتباع  بشدة  ينصح  و 
فينصح  ا�عراض  استمرار  حال  في  و  التجمعات  تجنب  و  التباعد 

باستشارة الطبيب في عيادات تطمن.



موانع 
اللــقــــاح



ماهي موانع التطعيم للقاحي 
فايزر و استرازينيكا؟

ال يوجد أي مانع �خذ اللقاح عدا الحساسية الشديدة لنفس اللقاح

الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانع

الرضاعة ال تمنع من أخذ اللقاح

زراعة ا�عضاء ونقص المناعة �ي سبب والسرطان ليست 
سبًبا مانًعا �خذ اللقاح وننصح باستشارة الطبيب لتحديد 

الوقت ا�نسب �خذ اللقاح



أخذ  واستدعت  لديه حساسية مفرطة  شخص 
طريق  عن  أو  بالفم  سواء  دواء  من  ابينفرين 

الحقن، هل يأخذ اللقاح

الحساسية (لغير لقاح كوفيد) مثل حساسية ا�دوية و 
التدخل  استدعت  و  شديدة  لوكانت  حتى  ا�طعمة 

الطبي  التمنع من أخذ اللقاح.



هل اللقاح آمن لمرضى حساسية 
البيض والطعام بشكل عام

يعاني  لمن  كوفيد  لقاحات  اعطاء  يمكن  نعم 
أو  الحشرات  سموم  أو  ا�دوية  أو  للطعام  حساسية 
الحادة  الجلدية  الحساسية  أو  البيئية  المهيجات 

والمزمنة 



كورونا  فيروس  لقاح  بأن  صحيح  هل 
(فايزر) يسبب العقم؟

ال، وال توجد عالقة بين لقاحات فيروس كورونا والعقم.



هل لقاح كوفيد-19 يآثر على الخصوبة 
عند ا ناث والذكور؟

ليس هناك اي تأثير محتمل للقاحات كوفيد على 
الخصوبة في ا�ناث والذكور



وأخذ  بالدم  التبرع  الشخص  نوى  اذا 
لمدة  بالدم  التبرع  يأجل  هل  اللقاح 

أسبوع ام الحاجه لذلك
لقاحات  أخذ  بعد  بالدم  التبرع  تأخير  الى  حاجة  ال 

كوفيد الحالية



هل اللقاحات تسبب الجلطات

من  الجرعات  ماليين  اعطاء  بعد  الموثقة  لبيانات 
اي  وجود  عدم  الى  تشير  العالم  حول  اللقاحات 

ارتباط بين الجلطات و تخثر الدم و لقاحات كوفيد



الحامل 
والمرضع



لماذا ال يمكن للحامل أخذ التطعيم 
رغم أنها من الفئات المستهدفة في 

تطعيم االنفلونزا الموسمية

مأمونية  على  كافية  سريرية  تجارب  اجراء  يتم  لم 
بعض  على  العمل  اÒن  ويتم  الحامل  للمرأة  اللقاح 
الدراسات عالمي³ وفي حال وجود اثباتات علمية كافية 
ادراجها  سيتم  الحامل  للمرأة  اللقاح  لمأمونية 

بالفئات التي يمكنها تلقي اللقاح.



الجرعة  أخذت  المرأة  أن  حال  في 
في  حمل  وحصل  اللقاح  من  ا�ولى 
تكمل  هل  الجرعتين  بين  الفترة 

الجرعات ام ماذا تفعل

حالي³ يتم جدولة الجرعة الثانية بعد الوالدة حتى تتوفر 
بيانات اضافية حيال اعطاء اللقاح اثناء الحمل وال حاجة 

�عادة الجرعتين



التــــي  الجانبــيــــة  ا�عـــراض  ماهــي 
المـرأة  اذا حملـــت  أن تحدث  ممكن 

مباشرة بعد التطعيم

في  المعتمدة  كوفيد  لقاحات  على  الحصول 
تأثر  له  وليس  الحمل  تأخير  يستدعي  ال  المملكة 

سلبي على االم أو الجنين.



ال مانع من أخـذ اللقــاح قبـل الحمل.

ما هو ا جراء المناسب بعد أخذ 
اللقاح للمرأة التي ترغب بالحمل



هل يعطى اللقاح للمرضعات

نعم يمكن أن يعطى اللقاح للمرضعات



مرضى 
السكري



من أهم ا�سباب هو أن ارتفاع نسبـة السكـر فـي 
الــدم يضعـف جهــاز المناعــة ويقلــل قدرته علـى 
محاربــة االلتهابــات. وتـزداد خطـر ا�صابــة با�عــراض 
أخرى مصاحبة  أمراض  أي  إذا كان هناك  الخطيرة 

للسكري، مثل القلب أو الرئة.



ال، ولكن يمكن أن تكون المضاعفات أسوأ بعد 
التحكم  يتم  لم  إذا  وخاصة  بالفيروس،  ا�صابة 

في نسبة السكري.



أخذ اللقاح وارتداء الكمامة وغسل اليدين وااللتزام 
بالتباعد، واستخدام معقم عند الخروج.

المحافظة على نسبة السكر في الدم. 

لمسها  يتم  وأسطح  أجسام  أي  وتطهير  تنظيف 
بشكل متكرر.



عدم مشاركة الطعام وا�دوات مع اÒخرين.

إذا شعرت بأعراض تشبه ا�نفلونـزا، ابـق فـي المنـزل.

تغطية الفم وا�نف عنـد السعـال أو العطـاس بمنديل 
أو استخدم ثنية ذراعك. 

(تخلص من المنديل بشكل مناسب بعد االستخدام).

تجنــب التواصــل بـأي شخــص تظهـــر عليـــه أعــراض 
أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال.

تجـنــب رحـــالت العمـــل غـيـــر الضروريـــة، التجمعـــات 
الكبيرة, تجنب المواصالت العامة.



عش بصحة

https://covid19awareness.sa

موقع الوقاية من فيروس كورونا:

LiveWellMOH

لمعرفة
المـزيــد




