ما هي اآلثار الجانبية المحتملة؟

في الحماية من الكوفيد ،19بد ًءا من  14يو ًما بعد أخذه.

لقد ثبت أن لقاح  Modernaفعاالً بنسبة  ٪94.1تقريبًا

ما مدى فعالية لقاح موديرنا؟

خالية من الصوديوم بشكل أساسي

( 23مجم) من الصوديوم لكل جرعة  ،وهذا يعني أنها

تحتوي Moderna Spikevaxعلى أقل من  1ملي مول

ستؤثر لقاح Moderna Spikevaxعلى هذا؟

صا فيما يتعلق بتناول الملح  ،فهل
يجب أن أكون حري ً

الذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما أو أكبر.

تقل أعمارهم عن  12عا ًما ولكن يمكن أعطاءه لألشخاص

ال ينصح بلقاح  Moderna Spikevaxلألطفال الذين

ما هي األعمار التي يمكن أن تأخذ هذا اللقاح؟

ما هو لقاح مودرنا Moderna
لقاح الكوفيد  Modernaالمسمى  mRNA-1273يباع
تحت اسم العالمة التجارية  .Spikevaxوهو لقاح
الكوفيد 19-الذي طورته الشركة األمريكية مودرنا،
سبايكفاكس هو لقاح يستخدم لمنع الكوفيد 19-الناجمة
عن .SARS-CoV-2
 Spikevaxال يحتوي على الفيروس  ،فإنه ال يمكن أن
يصيبك بمرض الكوفيد19-
كيف يعمل اللقاح
 Moderna Spikevaxيحفز دفاعات الجسم
الطبيعية (الجهاز المناعي) .يعمل اللقاح عن طريق
التسبب في إنتاج الجسم ألجسام المضادة من الفيروس
ضدالفايروس المسبب الكوفيد19-
 Spikevaxيستخدم مادة تسمى رسول حمض
ريبونوكليك ( )mRNAلحمل التعليمات التي يمكن
للخاليا في الجسم استخدامها لصنع spike protein
المشابه للبروتين الذي على الفيروس .ثم تصنع الخاليا
 proteinللمساعدة في
أجساما مضادة ضد spike
محاربة الفيروس .هذا سيساعدك على حمايتك من
الكوفيد19-

Comfrey Project
Covid Vaccine Myths
)(Moderna

The Comfrey Project Covid Vaccine Myths
)(Comirnaty
The Comfrey Project contact information:
Website: www.thecomfreyproject.org.uk

Phone: 01914477801 Mobile: 07795320706

بلدية القتيسهد معلومات الكوفيد :19
www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions
استخدم خيار االستماع والترجمة الموجود في الجزء السفلي من أي
صفحة ويب للمجلس البلدي القتيسهد
الستخدام أداة الترجمة.

تغلب على كوفيد نورث إيست:
تتوفر موارد الفيديو بلغات مختلفة
www.beatcovidne.co.uk

آثارا
مثل جميع األدوية  ،يمكن أن يسبب هذا اللقاح ً
جانبية  ،على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.
تزول معظم اآلثار الجانبية في غضون أيام قليلة من
ظهورها .إذا كانت اآلثار الجانبية مثل األلم و  /أو
الحمى مزعجة  ،فيمكن عالجها بأدوية لأللم والحمى
مثل الباراسيتامول.
تشمل اآلثار الجانبية الشائعة ما يلي:
• تورم  /ألم في الغدد تحت اإلبط على نفس جانب
موقع الحقن
• صداع الراس
• غثيان
• التقيؤ
• آالم العضالت وآالم المفاصل
• ألم أو تورم في موقع الحقن
• الشعور بالتعب الشديد
• قشعريرة
• حمى

Possible side effects
Like all medicines, this vaccine can cause side effects, although not
everybody gets them. Most side effects go away within a few days of
appearing. If side effects such as pain and/or fever are troublesome, they can
be treated by medicines for pain and fever such as paracetamol.

فوائد التطعيم ومخاطره
العمر
األشخاص بعمر  50عاما أو أكثر أو
الذين يعانون من أمراض صحية
مزمنة

الخطر من االصابة بكوفيد19-

مخاطر اللقاح

فوائد اللقاح

مرتفع جدًا – الدخول إلى المستشفى ,الدخول للعناية غير شائعة  -ألم في الذراع  ,شعور بالتعب  ,صداع الحصول على جرعة واحدة تقلل بأكثر من %80
اآلم عامة  ,أعراض شبيهة باإلنفلونزا.
المركزة  ،الوفاة.
الوفيات  ,الدخول إلى المستشفى ,العناية المركزة.
متوسط  -إصابة طويلة بالكوفيد

مشاكل التجلط (حوالي  1من كل  100,000جرعة
أولى)

الحصول عىل جرعتين يقلل بأكثر من : %95
الوفيات.

منخفض  -فرصة اإلصابة بالعدوى وانتشاره
مرتفعة  -فرصة اإلصابة بالعدوى ونقلها
األشخاص من عمر  40ل  49عاما

متوسط – الدخول إلى المستشفى ,الدخول للعناية
المركزة  ،الوفاة.
إصابة طويلة بالكوفيد
مرتفعة  -فرصة اإلصابة بالعدوى ونقلها

األشخاص من عمر  30ل  39عاما
متوسط  -إصابة طويلة بالكوفيد

شائعة  -ألم في الذراع  ,شعور بالتعب  ,صداع اآلم الحصول على جرعة واحدة تقلل بأكثر من :%80
عامة  ,أعراض شبيهة باإلنفلونزا.
الوفيات  ,الدخول إلى المستشفى ,العناية المركزة.
مشاكل التجلط  -نادرة جدا (حوالي  1من كل
 100,000جرعة أولى)

الحصول على جرعتين يقلل بأكثر  : %95الوفيات

شائعة  -ألم في الذراع  ,شعور بالتعب  ,صداع اآلم
الحصول على جرعة واحدة
عامة  ,أعراض شبيهة باإلنفلونزا.
يقلل بنسبة بين  :%70 -%60التقاط ونقل العدوى
مشاكل التجلط  -نادرة جدا (حوالي  1من كل
 50,000جرعة أولى)

الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من : %85
التقاط ونقل العدوى

منحفض – الدخول إلى المستشفى ,الدخول للعناية
المركزة  ،الوفاة.
األشخاص من عمر  18ل  29عاما

عالي جدا  -فرصة اإلصابة بالعدوى ونقلها
متوسط  -إصابة طويلة بالكوفيد
منحفض جدا – الدخول إلى المستشفى ,الدخول للعناية
المركزة  ،الوفاة.

شائعة جدا  -ألم في الذراع  ,شعور بالتعب ,
صداع اآلم عامة  ,أعراض شبيهة باإلنفلونزا.

الحصول على جرعة واحدة
يقلل بنسبة بين  :%70-%60التقاط ونقل العدوى

مشاكل التجلط  -نادرة جدا (حوالي  1من كل
 50,000جرعة أولى)

الحصول على جرعتين يقلل بأكثر من  :%85التقاط
ونقل العدوى

