
أ�عة ��د-19: أسٔ�لة س� احات كو�� ل��

ة؟ ���� �� ا������ة ح� اح ٕاذا عا����ت مں� آ��ار ح� ��ة ��ا����ة مں� الل�� ب أن أحصل على ح�� هل ��ح�
رعة واحدة ال ��م��حك ں� ل��حصل على الحما��ة ال�ملة - ح�

������ ر مں� ال��اس. س��ح��اج ٕالى ح��
ة لدى ك���� ���� �� ا������ة ح�  ��عم! ��حدث آ��ار ح�

وع ں� حول هذا الموص�
ں� الط������

ل ال��حدث ٕالى أحد المه������ ص� مں� أال�� ٔى، ��
عل س��� ��ة. ٕاذا �ن لد��ك رد �� الحما��ة ال���

اح؟ ى الل�� ب أن أ��ل�� د��دة، هل ��ح� أعا��ى� مں� حساس��ة س�
اح. ٕاذا ى الل�� ب أال ����ل�� ��ل، ��ح� ر مں� �� اح آح� اه ل��

ٔى ��ح� عل س��� اح أو �ن لد��ك رد �� اه مكو��ات الل��  ٕاذا ك��ت ��عا��ى� مں� حساس��ة ��ح�

ى� هذه الحالة ��حدث ٕالى أحد المه������ں� الط������ں� �� رى (طعام، أدو��ة)، �� ��اء أح� اه أس� د��دة ��ح� ك��ت ��عا��ى� مں� حساس��ة س�

اح أوًال؟ اح ومں� س��حصل على الل�� ك��ف ��عمل ��وز��ع الل��
��د-19 س��حصلون على  د مں� كو��

د�� اح. مں� ��ُح��مل أن ��صا��وا ��مرض س� ع الل��
ة ل��وز�� ��ل�� ة عمل") ����ولى المراحل المح� ر�� موعة (“��  لد����ا مح�

ں�
اص الذ�� ح� مل المرحلة ال��ال��ة أالس� ل، ومں� ٕال��هم. س��س�

ى� دور الرعا��ة طو��لة أالح� ��مون �� ى� الرعا��ة الصح��ة، والم�� اح أوًال: العاملون ��  الل��
اح مں� الحصول عل��ه ى� الل�� ى� ��ل�� ����ں� �� اص الراع� ح� م��ع أالس� ى� المرحلة ال��ال��ة، س����مكں� ح� ��  . ة وك��ار السں�

�ت صح�� عا��ون مں� مس�
��

��د أعمارهم عں� 65 عامًا؟ اص الذ��ں� ��ر� ح� احات لٔالس� هل ��عمل هذه الل��
ركة اح س� ر ل�� ًا: و�� ر س�� اص أالصع� ح� ى� أالس� عال �� د أعمارهم عں� 65 عامًا م��لما ��

�� ں� ��ر�
اص الذ�� ح� احا حما��ة مما��لة لدى أالس� هر ل��   أط�

وق 65 عامًا ى �� ى� المرص� اح Moderna م��اعة ����س��ة %86 �� ر ل�� Pfizer-BioNTech م��اعة ����س��ة 95%, ������ما و��

رى؟ ل��ات أح� موعات أ�� اص ملو����ں� أو مح� ح� احات على أس� ����ار الل�� هل ��م اح�

اح؟ ��د-19 مں� الل�� هل سٔ�صاب ��كو��

رى ل��ات أالح� اص الملو����ں� وأال�� ح� احى� ��س��ة 20-38% مں� أالس� ملت دراسات ل�� س�

��ل أط��اء. هذه هى� أحدث ع��ها مں� ��
رار مس������ر. ��مت مراح� اذ �� ى� ا��ح� ة لمساعد��ك �� ���� د��م معلومات ط����ة د�� رة هو ���� رض مں� هذه ال��س�  الع�

ة ارًا مں� مارس/ آذار 2021، وس����م ��حد����ها حسب الحاح�
المعلومات اع����

سمك  ى� ح� ��روس، لذلك ال ��مك��هما ال��س��ب ��العدوى �� احات "الح��ة" - مما ��ع��ى� أ��هما ال ��ح��و��ان على أي �� سا مں� الل��
اح ل�� الل��
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أ�عة ��د-19: أسٔ�لة س� احات كو�� ل��

ا������ة؟ هل لد����ا الك����ر مں� المعلومات حول آال��ار الح�

ا������ة طو��لة المدى؟ ماذا عں� آال��ار الح�
هر  رى.  ٕاذا ط� ا������ة أح� هور أي آ��ار ح� اح لل��ٔ�كد مں� عدم ط� ون الل�� ��ل��

ں� ��
اص الذ�� ح� حص أالس� ال وزارة الصحة الك��د��ة ����  ح��ى آالن، ال ��ر�

لق ى� أن ��س��ب الك����ر مں� ال�� دًا وال ������ع� س��كون ��ادرًا ح� د��د، �� ا����ى� ح� عرض ح�

ط��ع" وك��ف ��عمل؟ ما هى� "م��اعة ال��
اص، س����ٔ�كد مں� أن ح� ر عدد ممكں� مں� أالس�

ر. عں� طر��ق ��طع��م أك�� ��ر م��اس� � ع� ��روس ��س� اص مں� ال�� ح� ط��ع حما��ة أالس�  ��ع��ى� م��اعة ال��

د أن ��طع��م 70-80% مں� وا ��س����ه. ��ع���� ��روس وال ��مك��هم أن ��مرص� اح ال ��صا��ون ��ال�� ں� لم ��حصلوا على الل��
ں� الذ��

ر�� اص آالح� ح�  أالس�
ط��ع ق م��اعة ال�� م��ع و��ح�� ر الم��اعة للح� اص س��و�� ح� أالس�

��ماعى� ��س��وك ووسأ�ل ال��واصل االح�  ه��اك الك����ر مں� المعلومات على وا��س آب وال��
رى. ك��ف أعرف ما هو الصواب؟ أالح�

ع الصحة العامة ة الممارسة، أو ع��ر إال����ر��ت مں� موا��  احصل على معلوما��ك مں� مصدر مو��وق، م��ل ط����ب العأ�لة أو الممرص�
((��ظر الروا��ط أد��اه

اح؟ لماذا؟ ذ الل�� ة ٕالى ار��داء كمامة ��عد أح� ل ��حاح� هل سٔ�ط�

؟ ر لى� ما هى� مدة الحما��ة ال��ى� س����و��
، ال ��عرف مدة حما����ك ��عد ال��طع��م ى� الو��ت الحالى� ��

ال ����ع��ں� عل��ك ار��داء كمامة . ال ��ر� ں�
ر�� له لٓالح� ��د-19 ومں� ��م ������ ٔ���ل ٔالن ��ُصاب ��المرض مں� كو��  ��عم. ��ظل ه��اك اح��مال ص�

اح ى� الل�� ��ماعى� ��عد ��ل�� وممارسة ال����اعد االح�

د مں� الموارد والمعلومات. 
�� و��دك ��مر� ��ٕام���ه ��ر� �� ، ں�

ں� الط������
د مں� أالسٔ�لة، ��مك��ك ال��حدث مع أحد المه������

��   ٕاذا �ن لد��ك المر�
ع الصحة العامة ال��ال��ة ًا ز��ارة موا�� ��مك��ك أ��ص�

 

��ل أط��اء. هذه هى� أحدث ع��ها مں� ��
رار مس������ر. ��مت مراح� اذ �� ى� ا��ح� ة لمساعد��ك �� ���� د��م معلومات ط����ة د�� رة هو ���� رض مں� هذه ال��س�  الع�

ة ارًا مں� مارس/ آذار 2021، وس����م ��حد����ها حسب الحاح�
المعلومات اع����

ون 2-3 أ��ام ص� ى� ع� ا������ة �� ط��رة. ��حدث معظم آال��ار الح� ا������ة الح� ل��ل مں� آال��ار الح� ��دة، مع ال�� ر��ت ����ا�ٔح� ح� هرت الدراسات ال��ى� أح�  أط�
احات ��هم لل�� هر��ں� ��عد ��ل�� اص لمدة ��صل ٕالى س� ح� حص أالس� ر��ت الدراسات، ��م �� اح وح��ى 6 أسا����ع ��عده. ع��دما أح� ى� الل�� ��عد ��ل��

 
1.  https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
2.  https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-

19/vaccines.html
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