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

  :2022/2023عام  شتاء/األشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص في خریفیوصى بشدة بأخذ الجرعة التنشیطیة من اللقاح لكافة •
o عاًما 65األشخاص فوق سن 
o 1عاًما الذین یعانون من مرض مزمن معینة 16األشخاص فوق سن  
o 21عاًما الذین یعانون من التثلث الصبغي  16األشخاص فوق سن 
oالحوامل 

 حتى بالنسبة لكبار السن ومن یعانون من أمراض مزمنة معینة والحوامل. – آمن 19-لقاح كوفید•
 »19ارجع لنشرة «معلومات حول لقاح كوفیدـ ←لمعلومات إضافیة •

 أھم النقاط بإیجاز

 لألشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص  19-معلومات حول جرعة لقاح كوفید
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لماذا یوصى لي بأخذ الجرعة التنشیطیة من اللقاح في خریف عام  
 ؟2022

  فيفیروس كورونا    ینتشرأن  یمكنبعد زیادة المخالطة في األماكن المغلقة 
خطر نقل   زداد فی وبالتالي  . مجدًدا بشكل أسرع 2022/2023 شتاء/ خریف

  في موسم الشتاء مجدًدا. 19-العدوى أو اإلصابة بكوفید
ھناك خطر كبیر بالنسبة لك من التطور الشدید للمرض في حالة اإلصابة،  

كما أنھ من المرجح أن تتراجع درجة الحمایة التي حصلت علیھا من  
یوفر لك التطعیم حمایة شخصیة محسنة مؤقتة على  السابقة. جرعات اللقاح 

إال أنھ في حالة تلقیك التطعیم   األقل من اإلصابة الشدیدة ومن المضاعفات. 
ستقل بشكل إضافي مخاطر العواقب المحتملة طویلة األمد (مرض ما بعد  

  ).19-كوفید

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

 أو بعد مرور  19-لقاح كوفید
  أشھر منذ اكتشاف اإلصابة بفیروس كورونا.  4

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

الشخصیة مرة أخرى من التطور البالغ للمرض في حالة اإلصابة  
 بالمرض. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما ھي األشخاص المعرضون للخطر بشكل خاص؟ 
a(   عاًما  65األشخاص فوق سن 
b(   عاًما الذین یعانون من أشكال معینة من   16األشخاص فوق سن

 : 1األمراض المزمنة اآلتیة
  ارتفاع ضغط الدم 
  أمراض القلب والدورة الدمویة 
  السكري 
  الرئة والجھاز التنفسي أمراض 
  السرطان 
 األمراض والعالجات التي تضعف الجھاز المناعي 
  ≤ 2كجم/م 35السمنة (مؤشر كتلة الجسم ( 
  القصور الكلوي 
 تلیف الكبد 

c(   21عاًما الذین یعانون من التثلث الصبغي  16األشخاص فوق سن 
d(  الحوامل 

 ماذا تعني عبارة «معرض للخطر بشكل خاص»؟ 
صابة بعدوى فیروس كورونا لخطر التطور البالغ  تعني معرض بعد اإل

یمكن أن تنخفض درجة حمایة التطعیمات   . 19- للحالة في مرض كوفید
عواقب وخیمة، بل   19-قد یكون لمرض كوفید التي تم أخذھا حتى اآلن. 
مثل ضیق التنفس الشدید في حالة االلتھاب   وخیمة للغایة بالنسبة لك.

كسجین ویكون من الضروري نقلك إلى  عندھا ستحتاج إلى األ الرئوي. 
تفاقمت حالتك  إذا  قد یستغرق األمر وقتًا طویًال حتى تتعافى.  المستشفى.

وقد تحتاج إلى تنفس   المرضیة فسیتعین عالجك في وحدة العنایة المركزة.
 یمكن لمرض   صناعي.

باإلضافة إلى ذلك اإلضرار بأعضاء الجسم، وقد یتسبب في   19-كوفید
بعد التطور الشدید للمرض یمكن أن تحدث   أسوأ الحاالت.وفاتك في 

مثل ضیق التنفس   – ) 19-مشاكل صحیة طویلة األمد (مرض ما بعد كوفید
 أثناء األنشطة الشاقة أو اإلحساس باإلرھاق أو مشاكل التركیز. 

 
 
 
 
 
 لھذه األمراض موجودة تحت عنوان:القائمة التفصیلیة   1

 المعرضین للخطر بشكل خاص فئات األشخاص 
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  الموصى بھ مجاني بالنسبة لك. 19-لقاح كوفید التكالیف:
 

عن أماكن التطعیم، سواء على موقع اإلنترنت أو من خالل خط المعلومات الخاص بالكانتون الذي استعلم  إمكانیات تلقي اللقاح:
 .)www.foph-coronavirus.ch/cantons( تقیم فیھ

 
 ):BAGعلى موقع اإلنترنت الخاص بالمكتب االتحادي للصحة ( 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) | المكتب االتحادي للصحة ؟19-كوفید لقاح یعمل كیف ←
 (admin.ch) (FAQ)الشائعة  األسئلة ←

 

 مزیداً من المعلومات

 ؟ 19-ماذا لو لم یتم تطعیمي بعد ضد كوفید
یوصى بتطعیم جمیع األشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص اللذین لم  

 3 أسابیع. 4بفاصل  19-یتم تطعیمھم بجرعتین من لقاح كوفید

 كیف یمكنني حمایة نفسي بشكل إضافي؟ 
یمكنك حمایة نفسك  إذا كنت من األشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص 

من العدوى بفیروس كورونا عن طریق إجراءات مكملة (على سبیل  
استخدمي مبادئنا األساسیة   المثال، ارتداء الكمامة في األماكن المعلقة). 

  ».ھكذا نحمي أنفسنا← موقع اإلنترنت «كدلیل توجیھي  

 ماذا عن مقدمي الرعایة لألشخاص المعرضین للخطر بشكل خاص؟ 
الجرعة التنشیطیة من اللقاح لكافة مقدمي الرعایة واألخصائیین  تُقدم

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

 الرعایة الصحیة. 
توفر الجرعة التنشیطیة اإلضافیة من اللقاح حمایة قلیلة قصیرة األمد من 

ال یمكن منع انتقال الفیروس إلى اآلخرین  حاالت اإلصابة الخفیفة بالعدوى: 
 ا. تقریًب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ھذه التوصیة توصیة عامة. ھناك توصیات خاصة   یرجى مراعاة اآلتي:  2
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؟ 
بالنسبة للتطعیم في الخریف ننصح بأخذ لقاح الحمض النووي الریبوزي  

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

 السابقة. 
 

(فایزر/ بیونتیك أو مودیرنا)، فإن كل من   mRNAفي حالة لقاحات  
اللقاحات السابقة (أحادیة التكافؤ) أو اللقاح المعدل ضد المتحور (ثنائي 

تشیر البیانات الحالیة أن   التكافؤ) مناسبان للجرعة التنشیطیة من اللقاح. 
أحادیة التكافؤ تحمي بشكل جید أیًضا من التطور الشدید  mRNAلقاحات  

بدخول المستشفى الناتج عن المتحور الجدید   للمرض المصحوب
    أومیكرون.

 
 بعد 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  .  Janssenلقاح الناقل  ال جرعة واحدة من  
 . Janssen الناقل للقاح یةالتوضیح النشرة في   Janssenاللقاح الناقل  

 
واألشخاص الذین یعانون من  ینبغي أخذ الحوامل والمرضعات   مھم:

لقاح الحمض النووي الریبوزي المرسال  ضعف شدید في جھاز المناعة 
mRNA . 

 

 

یفضل  وفي ھذه الحاالت سنة   30بالنسبة لألشخاص تحت   3
 استخدام لقاح فایزر/بیونتیك. 
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https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/aufklaerungsbogen_bevoelkerung_janssen.pdf.download.pdf/05_10_Aufklaerungsbogen_Janssen_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/aufklaerungsbogen_bevoelkerung_janssen.pdf.download.pdf/05_10_Aufklaerungsbogen_Janssen_DE.pdf
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