اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 -
ما الذي تحتاج لمعرفته

إن مجتمع ذوي البشرة السمراء أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كوفيد19 -
ما الذي ال يحتوي عليه اللقاح؟
ال توجد أي من منتجات الخنزير (الجلوتين) ،أو منتجات الدماء ،أو خاليا األجنة أو الفورمالديهيد.
كما أنه خالٍ من المواد الحافظة .وال توجد شرائح الكترونية في هذا اللقاح.

هل يمكن أن يؤدي اللقاح إلى تغيير الحمض النووي الخاص بي؟
ال .ال يؤدي اللقاح إلى تغيير الحمض النووي الخاص بك .تعمل اللقاحات مع الدفاعات الطبيعية لجسمك
لبناء الوقاية .فهي تعلم جسمك كيفية التعرف على الفيروسات ومحاربتها.

هل ستستخدم المقاطعة المعلومات الخاصة
بي لتعقبي في المستقبل؟
س تُستخدم المعلومات الخاصة بك فقط لتسجيل الجرعة الثانية وأي ردات
فعل عكسية
لن تستخدم المقاطعة المعلومات الخاصة بك لتعقبك في المستقبل.

كيف قاموا بتطويره بهذه السرعة؟

تلق اللقاح
لحماية نفسك
وأحبائك

لقد كانت الحاجة للقاح مُلحة .وقد عَ مِل أُناس من
جميع أنحاء العالم معًا .ولقد أضافوا إلى عقود طويلة
من األبحاث على الفيروسات المشابهة لكوفيد 19 -للتوصل
لهذا اللقاح .كما ساهم التمويل المتزايد والتأخيرات األقل في اإلسراع من العملية

تحدث إلى شخص حقيقي  7/24بأكثر من  200لغة على رقم519-575-4400 :
للصم وضعاف السمع على رقم519-575-4608 :
#TeamVaccineWR
regionofwaterloo.ca/COVID19vaccine

اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 -
ما الذي تحتاج لمعرفته

كيف لنا أن نعرف أنه آمن؟

تمتلك كندا معايير مرتفعة فيما يتعلق بأمان اللقاح .في أونتاريو ،تم اإلبالغ عن  773حالة حدوث ردات فعل عكسية
بعد  1.16مليون جرعة تم تلقيحها من لقاحات فيروس كوفيد .19 -ومعظمها لإلبالغ عن حساسية للجلد .ويتضمن
:ذلك األلم /االحمرار /تورم في موضع الحقن( .تم تجميع البيانات في  13ديسمبر  13 -2020مارس  ،2021المصدر
)Public Health Ontario
يمكن أن تتطور اآلثار الجانبية في اليوم أو اليومين التاليين من تلقي اللقاح .في حاالت نادرة ،يمكن حدوث ردات
فعل للحساسية خطيرة .في أغلب الحاالت ،يمكن معالجة ردات الفعل وعادة ما تكون مؤقتة.

هل يمكنني التسجيل مسبقا اآلن؟
لمعرفة ذلك ،استخدم كود

هذا أو قم بزيارة موقع

www.regionofwaterloo.ca/VaccinePreReg
أو قم باالتصال على رقم .519-575-4400
يتم التلقيح بمواعيد مسبقة .ال توجد.
لقاحات بدون موعد مسبق

أين يمكنك الحصول على اللقاح:

عيادة بوردووك
المركز الطبي  ،2جناح  ،435 ،108بوردووك ،والترلو
مركز النجز لصحة المجتمع
كونسيشن رود ،كامبردج
cعيادة لقاح بينبوش
سمارت سنترز 66 ،بينبوش رود ،كامبردج
عيادة لقاح مبنى علوم الصحة
فيكتوريا ستريت ،كتشنر
عيادة تلقيح ويلسيلي
نافزيجر درايف ،ويلسيلي

تلق اللقاح
لحماية نفسك
وأحبائك

تذكر إحضار بطاقة الهوية معك

يُرجى االستمرار في إتباع إجراءات الصحة العامة:
2 metres

تحدث إلى شخص حقيقي  7/24بأكثر من  200لغة على رقم519-575-4400 :
للصم وضعاف السمع على رقم519-575-4608 :
#TeamVaccineWR
regionofwaterloo.ca/COVID19vaccine

