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  شتاء /لمن یوصى بأخذ الجرعة التنشیطیة من اللقاح في خریف
 ؟ 2022/2023

یوصى بشدة بأخذ الجرعة التنشیطیة من اللقاح لكافة األشخاص المعرضین 
  للخطر بشكل خاص: 

   عاًما  65األشخاص فوق سن 
   عاًما الذین یعانون من مرض مزمن 16األشخاص فوق سن  
   21عاًما الذین یعانون من التثلث الصبغي  16األشخاص فوق سن 
  الحوامل 

سنة الحصول على    16یمكن أیًضا لكافة األشخاص اآلخرین األكبر من 
 تختلف درجة التوصیة تبعًا لفئة السكان المعنیة.  التطعیم.

یوصى أیًضا باللقاح لكافة األشخاص الذین لم یتم تطعیمھم حتى آلن ضد  

 . 19-كوفید
 التنشیطیة من اللقاح؟ كیف تستفید فئات السكان المختلفة من الجرعة  

  األشخاص المعرضون للخطر بشكل خاص 
ھذه الفئة لدیھا أقصى خطورة من جراء التطور الشدید للمرض في حالة  

اإلصابة بالمرض كما أنھ من المرجح أن تتراجع درجة الحمایة التي حصلت  
تحسن الجرعة التنشیطیة من اللقاح من   علیھا من جرعات اللقاح السابقة. 

  مایة من اإلصابة الشدیدة لعدة أشھر على األقل. درجة الح 
أیًضا األشخاص الذین یعانون من ضعف شدید في جھاز المناعة (نتیجة  

سنة الذین حصلوا على جرعة    80لمرض أو عالج) واألشخاص فوق  
تنشیطیة ثانیة من اللقاح یمكنھم تحسین درجة الحمایة مجدًدا من اإلصابة  

 الشدیدة بالمرض. 
  الصحیین، مقدمي الرعایة   العاملین 

یعتبر خطر التطور الشدید للمرض لألشخاص من ھذه الفئة بعد الحصول  
التنشیطیة اإلضافیة من اللقاح حمایة    توفر الجرعة  . على التطعیم قلیالً للغایة 

ال یمكن منع انتقال   قلیلة قصیرة األمد من حاالت اإلصابة الخفیفة بالعدوى: 

 
یفضل استخدام لقاح  وفي ھذه الحاالت سنة   30بالنسبة لألشخاص تحت 1

  فایزر/بیونتیك.

 ًبا. الفیروس إلى اآلخرین تقری 
الجرعة التنشیطیة من اللقاح لكافة األشخاص من ھذه الفئة الذین  تُقدم  

یرغبون في تقلیل مخاطر إصابتھم بالعدوى إلى حد ما، وللحفاظ على رعایة  
 األشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص، ولضمان الرعایة الصحیة 

   سنة   64حتى    16كافة األشخاص اآلخرین من سن 
یعتبر خطر التطور الشدید للمرض لألشخاص من ھذه الفئة بعد الحصول  

توفر الجرعة التنشیطیة اإلضافیة من اللقاح حمایة   . على التطعیم قلیالً للغایة 
ال یمكن منع انتقال   قلیلة قصیرة األمد من حاالت اإلصابة الخفیفة بالعدوى: 

 الفیروس إلى اآلخرین تقریًبا. 
لتنشیطیة من اللقاح لألشخاص الذین یرغبون في تقلیل مخاطر  تتیح الجرعة ا 

 إصابتھم بالعدوى إلى حد ما ألسباب خاصة و/أو مھنیة. 
بأخذ جرعة تنشیطیة  حالًیا  سنة ال ینصح    16بالنسبة لألشخاص بعمر أقل من  

بالنسبة لألطفال    19- من اللقاح نظًرا ألن خطر اإلصابة الشدیدة بمرض كوفید 
تتكون بالفعل لدى الغالبیة العظمى من األطفال بدًءا   خفض للغایة. والمراھقین من 

سنوات والمراھقین أجسام مضادة لفیروس كورونا إما نتیجة إلصابة    5من  
 سابقة أو للتطعیم. 

  متى ینبغي أن یتم أخذ الجرعة التنشیطیة من اللقاح؟ 
أشھر على األقل منذ آخر    4یمكن أخذ الجرعة التنشیطیة من اللقاح بعد مرور  

 جرعة لقاح  
  أو منذ اكتشاف اإلصابة بفیروس كورونا.   19- كوفید 

ینطبق ھذا أیًضا على األشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص الذین تلقوا  
 بالفعل جرعة تنشیطیة ثانیة من اللقاح. 

 على مواد لقاحیة معطلة (مثل لقاح   یمكن أخذ لقاحات أخرى محتویة 
 أو قبلھ أو بعده.   19- ) في الوقت نفسھ مع لقاح كوفید اإلنفلوانزا 

ھل أنت مریض وتشعر   ھل تعاني من حمى شدیدة؟  یرجى مراعاة اآلتي: 
  في ھذه الحالة قم بتأجیل موعد تلقي اللقاح.  بتوعك؟ 

حتى    19- یتلقوا تطعیم كوفید سنة الذین لم    16ماذا عن األشخاص بدًءا من  
 اآلن؟ 

في ھذه المرحلة من الوباء في سویسرا أصیب كافة األشخاص الذین لم یتلقوا  
تعامل  وبالتالي فقد   اللقاح تقریًبا بفیروس كورونا مرة واحدة على األقل. 

لھذا السبب ینصح بجرعة تطعیم واحدة   جھازھم المناعي مع فیروس كورونا. 
  وبھذا یتم تحسین درجة  فقط لألشخاص غیر المعرضین للخطر بشكل خاص. 

كبدیل یمكن أیًضا أخذ جرعتین من لقاح   الحمایة من اإلصابة الشدیدة بالمرض. 
 1. أسابیع   4بفاصل    19- كوفید 

 درجة التوصیة  فئة السكان 

 +++  األشخاص المعرضون للخطر بشكل خاص  
 شدیدة

العاملین الصحیین، مقدمي الرعایة لألشخاص  
 المعرضون للخطر بشكل خاص 

 ++ 
 متوسطة 

 كافة األشخاص اآلخرین
 سنة  64إلى  16من 

 (+) 
 قلیلة 

وبالتالي فقد تعامل جھازھم المناعي مع  .19-سرا إما تم تطعیمھم و/أو أصیبوا بكوفیدفي المرحلة الحالیة من الوباء فإن جمیع األشخاص تقریبًا في سوی
وبذلك أصبح لدینا نقطة  باإلضافة لذلك فإن أنواع الفیروسات المتحورة الحالیة تسبب تطورات أقل حدة للمرض من األنواع السابقة. فیروس كورونا.

 یم.انطالق جدیدة وبالتالي وجب تعدیل توصیات التطع

تحسین الحمایة التي یتمتعون بھا ضد اإلصابة الشدیدة بالمرض بشكل  19-یمكن لألشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص للتطور الشدید لمرض كوفید
المعرضین للخطر بشكل لھذا یوصى بشدة بأخذ الجرعة التنشیطیة من اللقاح لكافة األشخاص  مؤقت على األقل من خالل الجرعة التنشیطیة من اللقاح.

 نشرة لألشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص ← خاص.

 یعتبر خطر التطور الشدید  سنة توفر الجرعة التنشیطیة من اللقاح حمایة قلیلة ومؤقتة من اإلصابة الخفیفة بالعدوى. 16بالنسبة لكافة األشخاص فوق
 .للمرض لألشخاص من ھذه الفئة بعد الحصول على التطعیم قلیالً 

 أھم النقاط بإیجاز

  19-معلومات حول جرعة لقاح كوفید

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/ImpfungHerbst22BGP/impfung-herbst2022-bgp-ar.pdf.download.pdf/test-dok.pdf
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 ن للخطر بشكل خاص: انظر النشرة المنفصلة  بالنسبة لألشخاص المعرضو 
 ← نشرة لألشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص. 

 موصى بھا؟ ما ھي اللقاحات ال 
بالنسبة للتطعیم في الخریف ننصح بأخذ لقاح الحمض النووي الریبوزي  

المعدل ضد المتحور (ثنائي التكافؤ) أو لقاح البروتین    mRNAالمرسال  
Novavax   ال یھم أي لقاح تم استخدامھ في التطعیمات   . 2في حالة توافره

 السابقة. 
(فایزر/ بیونتیك أو مودیرنا)، فإن كل من اللقاحات    mRNAفي حالة لقاحات  

السابقة (أحادیة التكافؤ) أو اللقاح المعدل ضد المتحور (ثنائي التكافؤ) مناسبان  
أحادیة    mRNAتشیر البیانات الحالیة أن لقاحات   للجرعة التنشیطیة من اللقاح. 

بدخول    للمرض المصحوب   التكافؤ تحمي بشكل جید أیًضا من التطور الشدید 
 المستشفى الناتج عن المتحور الجدید أومیكرون. 

 
 تطعیم لقاح  یتلقوا  لم  عاًما الذین    18األشخاص فوق سن  

بالتطعیم بلقاح الحمض النووي الریبوزي    م ال یُسمح لھ   والذین   19- كوفید 
یمكنھم أخذ  ألسباب طبیة،    Novavaxالبروتین  وال بلقاح    mRNAالمرسال  

تجد مزیًدا من المعلومات حول  .  Janssenاللقاح الناقل  جرعة واحدة من  
 في النشرة التوضیحیة.   Janssenاللقاح الناقل  

األشخاص الذین یعانون من ضعف  و ینبغي أخذ الحوامل والمرضعات   مھم: 
 . mRNAلقاح الحمض النووي الریبوزي المرسال    شدید في جھاز المناعة 

 لقاحات معینة غیر مناسبة لبعض األشخاص؟ ھل ھناك  
  ال نوصي األشخاص التالین بأخذ 

 : 19- لمرض كوفید   mRNAلقاح الحمض النووي الریبوزي المرسال  
لألشخاص الذین یعانون من حساسیة شدیدة مؤكدة تجاه أي من مكونات   •

) أو  PEGاللقاحات، على سبیل المثال البولي إیثیلین جالیكول ( 
  ). TRISالترومیثامین ( 

  نوصي األشخاص التالین بأخذ   ال 
 : 19- لمرض كوفید   Novavax  لقاح البروتین 

لألشخاص الذین یعانون من حساسیة شدیدة مؤكدة تجاه أي من مكونات   •
  ، الصابونین، ماتریكس إم. 80اللقاح، وخاصة البولي سوربات  

تجد   في ھذه الحاالت یرجى استشارة أخصائیة حساسیة أو أخصائي حساسیة. 
بالمكتب االتحادي للصحة   مزیًدا من المعلومات على موقع اإلنترنت الخاص 

 )FOPH ( : foph-coronavirus.ch/vaccination  

 ھل اللقاح آمن؟ 
 في سویسرا، أي لقاح یتطلب ترخیًصا.  آمن.  19-لقاح مرض كوفید 

والفعالیة  ولتحقیق ھذا یجب أن یفي بمتطلبات عالیة من حیث السالمة 
  یجب أن تفوق فوائد التطعیم المخاطر المرتبطة بھ بشكل واضح. والجودة. 

ویواصل المتخصصون   عندھا فقط یوصى بھذا التطعیم في سویسرا. 
 مراقبة سالمة وفعالیة اللقاحات. 

 

 
ھذه التوصیة توصیة عامة. ھناك توصیات خاصة ألشخاص  یرجى مراعاة اآلتي: 2

معینة، على سبیل المثال األشخاص الذین یعانون من ضعف شدید في جھاز المناعة. 
 أو طبیبتك.  تحدث مع طبیبك إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات،  

 

 
  

 ما ھي اآلثار الجانبیة المحتملة؟ 
إال أنھا تكون في أغلب األحیان   جانبیة. مع كل جرعة من اللقاح قد تظھر آثار  

 خفیفة إلى معتدلة وقصیرة األمد. 
 بعد أخذ اللقاح:   في المعتاد تظھر ھذه اآلثار الجانبیة  

 موضع الذراع الذي تم أخذ الحقنة فیھ یتعرض لأللم أو االحمرار أو التورم.  •
 الشعور باإلعیاء  •
 الصداع  •
 آالم في العضالت والمفاصل  •
 قشعریرة أو الشعور بالحمى أو الحمى الخفیفة أعراض عامة مثل ال  •
 الغثیان  •
 تورم الغدد اللمفاویة أو الشعور بألم فیھا تحت اإلبط  •
 طفح جلدي وحكة  •

 تشیر مثل ھذه األعراض إلى أن الجسم بدأ في تكوین الحمایة ضد المرض. 
 تختفي اآلثار الجانبیة في المعتاد بعد بضعة أیام. 

 ھل تزداد سوًءا؟  جانبیة بعد مرور أسبوع؟ ھل ال یزال لدیك آثار  
  عندئذ تحدث مع طبیبتك أو طبیبك.  أو ھل أنت قلق؟  

رد فعل  عانى بعض األشخاص من   . آثار جانبیة شدیدة حدوث    من النادر جًدا 
على سبیل المثال، تورم أو احمرار شدید   شدید بعد أخذ اللقاح مباشرة.   تحسسي 

  أو حكة أو ضیق في التنفس. 
حاالت نادرة للغایة تمت مالحظة التھابات خفیفة في عضلة القلب أو  في  

یوًما من التطعیم، حیث یمكن عالجھا بشكل    14التامور (غشاء القلب) خالل  
آالم الصدر وضیق التنفس   اللتھاب عضلة القلب من األعراض المعتادة   جید. 

  والخفقان الشدید للقلب، غالبًا في غضون أسبوعین من التطعیم. 
 توجھ إلى طبیبتك أو طبیبك على الفور في حالة حدوث مثل ھذه األعراض. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/ImpfungHerbst22BGP/impfung-herbst2022-bgp-ar.pdf.download.pdf/test-dok.pdf
https://foph-coronavirus.ch/vaccination/how-does-vaccination-work/
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  الموصى بھ مجاني بالنسبة لك. 19-لقاح كوفید التكالیف:
استعلم عن أماكن التطعیم، سواء على موقع اإلنترنت أو من خالل خط المعلومات الخاص بالكانتون الذي تقیم فیھ  إمكانیات تلقي اللقاح:

www.foph-coronavirus.ch/cantons)( 
 :)FOPH(بالمكتب االتحادي للصحة  على موقع اإلنترنت الخاص 19-تجد مزیًدا من المعلومات حول لقاح كوفید

 https://foph-coronavirus.ch/vaccination 
 أو في الصیدلیة القریبة منك. أو استشر طبیبتك أو طبیبك.

  الروابط:
 FOPH (foph-coronavirus.ch)  ةحالمكتب االتحادي للص | ؟19-كوفید لقاح یعمل كیف•
 (admin.ch) (FAQ) الشائعة األسئلة•

 مزیداً من المعلومات
 

http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
https://foph-coronavirus.ch/vaccination
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/
https://foph-coronavirus.ch/vaccination/how-does-vaccination-work/
https://foph-coronavirus.ch/vaccination/how-does-vaccination-work/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html
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