
��د-19 احات كو�� ا�ٔعة حول ل�� اوف س� مح�

�
 المال، ��سرعة، مں

�
��د-19 على الك����ر مں اح كو��  حصلت أ��حاث ل��

طوات لص��ع اوز أي ح� ��م ��ح�
ة. لم �� ��ل�� لدان المح�

 ال��
�
 العد��د مں

 30,000 ٕالى 45,000
�
��د-19 مں اح كو�� ارب ل�� ملت ��ح� اح. س�  الل��

 المعلومات
�
��ا الك����ر مں

ص لذلك لد�� ح� س�

اح مودر��ا الحمض ال��ووي  ر-��ا��و ٕان ��ك و ل�� ا��ر� احا �� ��ر ل�� � ��ع�
 لں

ح��وي الر��ا
احان مادة ��سمى الر��ا المرسال �� دم هذان الل�� س��ح�

سمك.  ��  ��ح�

ر� هذا ح��ّ
��روس. �� د على ال�� � ��وح�

رو����ں
 المرسال على ال��عل��مات الالزمة لص��ع ��

��ل � و����
رو����ں

م ��عد ذلك هذا ال�� ادة، وال��ى� ��هاح� سام مص�
 أح�

�
سمك ل��كو��ں  ح�

 ل��س الر��ا المرسال
�
سام��ا، لكں

ى� أح� ادة �� سام المص� ى أالح� ��روس. ������ .ال��

ها ����ح�
ادة ال��ى� �� سام المص�

م أالح� احات على الحمل. ��هاح�  ال ��ؤ��ر الل��

�
 س��دات أص��ں

�
��ا معلومات مں

سمك. لد�� ��روس، ول��س ح� اح ال��  الل��

صو��ة أو ��س��ب ٔ���ه ال ��ؤ��ر على الح�
��د ��  حوامل ����

�
��د-19 وكں ��روس كو�� ���� 

��ل ى� المس���� هاض �� إالح�

ع الحمل والرص�ّ

ا��ل الحمض ال��ووي الر��ا المرسال م��

ة الممارسة ب أالسرة الم��ا��ع لك أو الممرص�
ر ط���� رأ��ه، اس��س� � م��ٔ�كدًا مما ��

ٕاذا لم ��كں

 المعلومات:
�
��د مں ع الصحة العامة ال��ال��ة لمر� ًا ز��ارة موا�� ��مك��ك أ��ص�

 
 
 

عر ��عض س�
احات. �� � الل��

ا������ة مں � آ��ار ح�
اص مں ح�  ال ��عا��ى� معظم أالس�

الت/ ى� العص� ��عب، أو صداع، أو آالم ��
، أو ��

�
ں ع الح�� ى� مو�� اص ��ٔ�لم �� ح�  أالس�

د رى). �� احات أالح� عر��رة (كما هو الحال مع الل�� س� اصل، أو حمى، أو ��  الم��

رى ��ادرة. ا������ة أالح� . آال��ار الح� عل ��حسسى� رد ��
� ال��اس ��

ل��لة مں لة ��  ��صاب ��

ا������ة طو��لة المدى � أي آ��ار ح�
س��واصل وزارة الصحة الك��د��ة ال��حث عں

��رة د حواس��ب صع� سام��ا. ال ��وح� ى� أح� ة ٕالك��رو����ة �� ا�� احات ر�� رع الل��  ال ��ر�

اص أو ح� ع أالس�
مك��ها ������

احات. ال �� ى� الل�� ة ������ع �� هر�
ا�ٔق ٕالك��رو����ة أو أح�  أو ر��

اح ص حصل على الل�� ح�  س�
�
ص��ة عں ح� الحصول على معلومات س�

ة ٕالك��رو����ة ا�� د ر��
ال ��وح�

ى� ار��داء الكمامات اس��مر ��

ا������ة آال��ار الح�

��ها.
��م  ��حد��

 مارس/ آذار 2021، و��ذلك س��
�
 هذه هى� أحدث المعلومات اع����ارًا مں

ة ط����ًا ���� ��ل أط��اء وهى� د�� �� �
عة المعلومات مں ة. ��مت مراح�

حسب الحاح�

��ماعى� ��عد 
ة ٕالى ار��داء الكمامة وممارسة ال����اعد االح�

 س��ظل ��حاح�

��د-19 أو ٔالن ل ٔالن ��مرض ��كو��
���ٔ ظل ه��اك اح��مال ص�

اح. �� ى� الل��  ��ل��

اح  ح��ى ��عد الحصول على الل��
�
ر��ں اص آح� ح� ��د-19 ٔالس� ل كو�� ������

��د-19 ة ��كو�� المكو��اتالعدوى السا����

اح ر��ة الل�� سالمة ��ح�

��ها  دم �� رك��ى� ٕان ��ك - لم ��س��ح� اح آم��ة لس� ى� ل�� ودة ��  المكو��ات الموح�

ات ��ر أو م����ح� ��ر� ��������ة أو لحم ح� ال��ا ح� ات الدم أو زٔ���ق أو ح�  م����ح�

ورمالد��ها��د  ح��وا����ة أو ألوم����وم أو ��

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

��ل  �� �
اح ح��ى لو أص��ت مں ى� الل��  عل��ك ��ل��

�
��ع��ں

ال ��  لا ��ر�

��د-19 ٔال����ا ال ��عرف مدة ��روس كو�� رى ���� د ��مرض مرة أح� ��د-19.  ��  ��كو��

ادة ��عد إالصا��ة سام المص� اء أالح� ����
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