
حقائق عن لقاحات مرض كوفيد-19

لماذا التطعيم ضد مرض كوفيد-19؟
التطعيمات لها نتائج فعالة

أثبتت األدلة العلمية والطبية أن التطعيم قد يساعد على حمايتك من مرض كوفيد-19. كما ُتبين الدراسات 
أيضاً أن األشخاص الذين تلقوا اللقاح قد يصابون بأعراض أقل خطورة عندما ُيصابون بمرض كوفيد-19.  

اللقاحات آمنة
ال تأذن كندا إال باستخدام اللقاحات التي ثبت أنها سليمة وفعالة وذات جودة رفيعة. وقد خضعت اللقاحات 

المضادة لمرض كوفيد-19 إلى تجارب وفحوص صارمة أثناء مرحلة إعدادها وقامت وزارة الصحة الكندية 
بمراجعتها مراجعة دقيقة. 

هذه اللقاحات ال يمكنها أن تنقل مرض كوفيد-19 إليك ألنها ال تحتوي على الفيروس الذي ُيسبب هذا 
 .)DNA( المرض. كما أن هذه اللقاحات ال يمكنها أن تغير حمضك النووي الصبغي

تعطي لقاحات الحمض النووي الريبوزي )mRNA( تعليمات إلى خاليا جسمك بشأن كيفية إنتاج بروتين 
فيروس كورونا. ويؤدي هذا البروتين إلى إحداث استجابة مناعية ستساعد على حمايتك من مرض 

كوفيد-19.

أما لقاحات الناقل الفيروسي )Viral vector( فإنها تستخدم فيروساً تم جعله خالياً من أي ضرر من أجل 
إنتاج بروتينات فيروس كورونا في جسمك دون أن يتسبب في مرض. وعلى غرار لقاحات الحمض النووي 
الريبوزي )mRNA(، سيؤدي هذا البروتين إلى إحداث استجابة مناعية ستساعد على حمايتك ضد مرض 

كوفيد-19. 

االستمرار في اتباع إجراءات الصحة العامة

التطعيم أو التلقيح هو من أنجع الوسائل لحماية صحتك. تعمل اللقاحات مع األجهزة 
الدفاعية الطبيعية للجسم لكسب المناعة ضد المرض. ُتعطي اللقاحات المضادة لمرض 

كوفيد-19 تعليمات إلى جهاز المناعة في جسمك للتعرف على الفيروس المسبب لمرض 
كوفيد-19 ومكافحته.

ستكون اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 المجانية متوفرة ألي شخص يعيش في كندا. 
وقد قامت المقاطعات واألقاليم الكندية بوضع وتنفيذ خطط مفصلة لتطعيم وتلقيح السكان 

المقيمين فيها.

ُتعتبر لقاحات كوفيد-19 وسائل مهمة للمساعدة على وضع حد لهذا الوباء. لكننا اآلن 
مازلنا بحاجة إلى اتباع إجراءات الصحة العامة من أجل التقليل من انتشار فيروس 

كورونا كوفيد-19 وإنقاذ حياة الناس.

ستستمر الحكومات على الصعيد الفدرالي والمقاطعات واألقاليم في تقييم مخاطر انتشار 
مرض كوفيد-19 في المجتمعات المحلية. وسيتم تعديل اإلجراءات مع مرور الوقت 

عندما سيتلقى عدد أكبر من الناس اللقاح وسنفهم البيانات العلمية أكثر. الجميع يتطلع إلى 
مستقبل نجتمع فيه مع بعضنا البعض. إلى ذلك الحين، يجب أن نحمي بعضنا البعض، 

خصوصاً األشخاص المعرضون أكثر لإلصابة بمرض خطير بسبب مرض كوفيد-19. 

كونوا على اطالع بالحقائق. زوروا الموقع اإللكتروني Canada.ca/covid-vaccine لمعرفة المزيد.
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