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 لماذا أنا معرضة للخطر بشكل خاص أثناء فترة الحمل؟ 
في حالة النساء الحوامل    19-یعتبر خطر التطور الشدید لمرض كوفید

أعلى منھ مع النساء غیر الحوامل بنفس العمر، ویعود ذلك ألسباب  
 الحمل.على سبیل المثال، یتغیر عمل جھاز المناعة أثناء فترة  مختلفة. 

یمكن أن تكوني في فترة الحمل أكثر عرضة لإلصابة بمسببات المرض،  
قد تكون عاقبة التطور   على سبیل المثال العدوى بفیروس كورونا. 

الشدید للمرض ضرورة العالج في وحدة العنایة المركزة والوضع على  
 جھاز التنفس الصناعي. 

حالة اإلصابة    باإلضافة إلى ذلك تزداد مخاطر الوالدة المبكرة في
قد یؤدي ھذا إلى ضرورة   الشدیدة بمرض كورونا أثناء فترة الحمل. 

رعایة طفلك في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة (قسم طب حدیثي  
 الوالدة). 

بعد الوالدة لن تصبحي من الفئات المعرضة للخطر بشكل خاص، إال  
 رضاعة. في فترة ال 19-أنھ یوصى أیًضا بأخذ جرعة لقاح كوفید

األمھات المرضعات الالتي أخذن اللقاح ینقلن األجسام المضادة لمرض  
 إلى الرضیع من خالل الرضاعة.  19-كوفید

 كیف یحمي اللقاح؟ 
 یقدم الحمایة لك ولطفلك. 

یمكن لألجسام المضادة التي تكونت لدیك بعد أخذ اللقاح أن تحمي  
  الرضیع أیًضا. 

  یطیة من اللقاح؟ متى ینبغي أن یتم أخذ الجرعة التنش
أسبوع للحمل (أي بدًءا من الثلث   12نوصیك بأخذ اللقاح بدًءا من 

إال أنھ یمكن أیًضا من حیث المبدأ الحصول على   لفترة الحمل).  الثاني
   التطعیم قبل ذلك. 

 تظھر الدراسات أن اللقاح آمن في الثلث األول من الحمل أیضاً. 
 . 19-بأخذ لقاح كوفیدحتى إذا كنت تخططین للحمل نوصي 

أو   19-أشھر منذ آخر جرعة لقاح كوفید 4یمكن أخذ اللقاح بعد مرور 
  أشھر منذ اكتشاف اإلصابة بفیروس كورونا.  4بعد مرور 

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

 
 
 
 
 

 
ھذه التوصیة توصیة عامة. ھناك توصیات خاصة   یرجى مراعاة اآلتي: 1

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

 طبیبتك. 

 ؟ ما ھي اللقاحات الموصى بھا
 mRNAننصح الحوامل بأخذ لقاح الحمض النووي الریبوزي المرسال  

(لقاح فایزر/بیونتیك أو مودیرنا)، یفضل أن یكون ذلك مع لقاح الحمض  
المعدل ضد المتحور (ثنائي  mRNAالنووي الریبوزي المرسال  

على النساء في فترة   . ینطبق ھذا أیًضا1التكافؤ) في حالة توافره 
الرضاعة. اللقاحات السابقة (األحادیة التكافؤ) مناسبة أیًضا. تشیر  

المستخدمة حتى اآلن تحمي   mRNAالبیانات الحالیة إلى أن لقاحات 
بشكل جید أیًضا من التطور الشدید للمرض المصحوب بدخول  

 . المستشفى الناتج عن المتحور الجدید أومیكرون

 ؟ 19-ماذا لو لم یتم تطعیمي بعد ضد كوفید
یوصى بتطعیم جمیع النساء الحوامل اللواتي لم یتم تطعیمھن بجرعتین  

 .2أسابیع 4بفاصل  19-من لقاح كوفید

  ؟ كیف یمكنني حمایة نفسي بشكل إضافي
یمكن أیًضا األشخاص الذین یعیشون في نفس المنزل مع النساء الحوامل  

أخذ اللقاح. یعتبر خطر التطور الشدید للمرض في حالة األصحاء بعد  
. توفر اللقاح حمایة  للغایة  سنة قلیالً  65الحصول على التطعیم تحت سن 

  قلیلة قصیرة األمد من حاالت اإلصابة الخفیفة بالعدوى. مع المتحورات
الفیروسیة الحالیة، ال یمكن تقریبًا منع انتقال الفیروس إلى اآلخرین من  

  یم.خالل التطع
من خالل المزید من اإلجراءات (مثال ارتداء الكمامة في األماكن  

المغلقة) یمكنك حمایة نفسك بشكل إضافي من العدوى بفیروس كورونا.  
موقع اإلنترنت «ھكذا  ← استخدمي مبادئنا األساسیة كدلیل توجیھي 

 . »نحمي أنفسنا

 ؟ما ھو المھم غیر ھذا
مكان العمل، یرجى الرجوع  ذا كان لدیك أي أسئلة حول حمایة األم في إ

 . إلى وثائق أمانة الدولة لالقتصاد 
 ← www.seco.admin.ch/mutterschutz )SECO( 

یفضل استخدام لقاح  وفي ھذه الحاالت سنة  30بالنسبة لألشخاص تحت   2
 . تیكفایزر/بیون 

  .2022/2023عام  شتاء/بأخذ الجرعة التنشیطیة من اللقاح للحوامل في خریف یوصى بشدة•
  من خالل الجرعة التنشیطیة من اللقاح یمكن تحسین درجة الحمایة من اإلصابة الشدیدة مؤقتًا على األقل.•
 یقدم الحمایة لك ولطفلك. حتى في فترة الحمل. - آمن 19-لقاح كوفید•
 19وفیدـارجع لنشرة «معلومات حول لقاح ك←  لمعلومات إضافیة•

 أھم النقاط بإیجاز 

 للنساء الحوامل   19- معلومات حول جرعة لقاح كوفید 
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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).( 

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

  أو في الصیدلیة القریبة منك. أو استشر طبیبتك أو طبیبك.

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

 مزیداً من المعلومات
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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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