
 

احات الحمض ال��ووي الر����ى� (الر��ا المرسال (ك��ف ��عمل ل��
 

حة العدوى. ى� م��� ادة للمساعدة �� سام مص� ى� ص��ع أح� ��د-19 �� احات كو�� احات، ��ساعد��ا ل��  م��ل معظم الل��

ء الذي ��ص��ع ال��رو������ات مں� ر� ��ٔ�ات ��حمل الرسا�ٔل ٕالى الح� ر� ��د-19 الر��ا المرسال هى� ح� احات كو�� دم ل��  ��س��ح�
��د-19 ں� كو��

رد ص��ع ��رو���� ��د-19. ��مح� ى� كو�� د �� ى� هذه الحالة، ��ص��ع الر��ا المرسال ��رو������ات ��وح� ال��ا��ا. ��  ح�
سمك على ��رو������ات ��ل، ٕاذا ع��ر ح� ى� المس���� ادة له. �� سام المص� ��له عں� طر��ق ص��ع أالح� سمك ��  هذا، ����علم ح�

ة ال��ى� ��حم��ك ��ها ��روس ��سرعة. هذه هى� الطر���� ��ل ال�� مها و���� ادة س��هاح� سام المص� ٕان أالح� ��د-19، ��  كو��
اح الل��

 
��رة  سام��ا ل�� ى� أح� ى �� دامه وال ������ سام��ا مں� الر��ا المرسال ��عد اس��ح�

لص أح� : ����ح� ��ا ال��ووي مں� المهم ��ذكر ما ��لى� ����ر حمص� طو��لة. وكذلك ال ��مكں� للر��ا المرسال ��ع�

��د-19:      حة كو�� ت عل��ها وزارة الصحة الك��د��ة لم��� �� احات الر��ا المرسال (mRNA) ل��ى� وا�� ه��اك ��وعان مں� ل��
 Pfizer-BioNTech و Moderna

��ل  ى� المس���� احات �� ة مں� الل�� ��ل�� ر أ��واع مح� . س����و�� ں�
م��ع الك��د���� احات لح� ى� ال��ها��ة س��ُعطى هذه الل�� ں� ل��حصل على م��اعة ����س��ة %95. ��

������ س��ح��اج ٕالى ح��
 

��ل أط��اء. هذه هى� أحدث المعلومات 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�
 اع����

  
 

��ارة ل ��ر� ص� ��د ���� ة المر� -https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19لمعر��
industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/type-mrna.html

احات؟ مَم ��ص��ع الل��
��ر الط����ة هى� الماء والسكر��ات.  ال  احات. ��عض المكو��ات ع� ى� الل�� ��ر ط����ة ��  ه��اك مكو��ات ط����ة وع�

��ر ��ر� ات الدم أو لحم الح� ���� ورمالد��ها��د أو مس� ��������ة أو �� ال��ا ح� احات على أي زٔ���ق أو ح�  ��ح��وي الل��
ات ح��وا����ة أو ألوم����وم أو م����ح�

 
 
 

��د-19  احات الر��ا المرسال لكو�� ل��
أ�ق ��عض الح��

 

1. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-
industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html

2. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-
industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html
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��ارة ل ��ر� ص� ��د ���� ة المر� لمعر��
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs
/vaccine/COVID-19_about_vaccines.pdf

احات؟ ب أن ��حصل على هذه الل�� مں� ال ��ح�
 

احات: موعات ال��ال��ة لل�� ى� المح� ��وصى ��عدم ��ل��
اح اه أي مں� مكو��ات الل��

- ٕاذا ���ت لد��ك حساس��ة ��ح�
ح�ص مر��ض - أي س�

��ة الل الـ 14 ��ومًا الماص� ر ح� احًا آح� ��ت ل��  - ٕاذا ��ل��
 Pfizer-BioNTech اح ل أعمارهم عں� 16 عامًا ��ال��س��ة لل�� ں� ����

ال الذ�� - أالط��
ر����ًا د مں� المعلومات ��

�� ر لد����ا المر� ى� الدراسات، لكں� س����و�� اح Moderna  --  لم ��ُدرج هؤالء �� ال دون سں� 18 عامًا ��ال��س��ة لل��  وأالط��
 
  
 

ا). لو��ر� اح إال���� رى (م��ل ل�� احات أالح� ��د-19 هذه مع آ��ار الل�� احات كو�� ا�ٔعة لل�� ا������ة الس� ا��ه آال��ار الح�  ����س�
اصل، أو الت/ الم�� ى� العص� ، أو ����عب، أو صداع، أو ��ٓ�الم �� ں� ع الح�� ى� مو�� ر مں� ال��اس ��ٔ�لم ��

عر ك����  ��س�
ں� عل��ك

ى� أ��ه س����ع�� . هذا هو الس��ب �� عل ��حسسى� د ��صاب ��عض ال��اس ��رد �� عر��رة. �� س�  حمى، أو ��
عل ��حسسى� أو أعراض ��ة. ٕاذا أص��ت ��رد �� ى� الح�� ة اال����ظار ��عد ��ل�� ى� م��ط�� ة �� ����  اال����ظار 15-20 د��

ں�
ں� الط������

رى ��ادرة، ��حدث ٕالى أحد المه������ ا������ة أح� ح�

��د-19  احات الر��ا المرسال لكو�� ل��
أ�ق ��عض الح��

 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/
docs/vaccine/COVID-19_information_sheet_pfizer-biontech.pdf

ا������ة؟ ما هى� أالعراض الح�

دم ب عل��ك ال��حدث ٕالى م�� اح و��ح� ى� الل�� ادرًا على ��ل�� د ��ظل �� �� 
- حامًالالرعا��ة الصح��ة الم��ا��ع لك ٕاذا ك��ت

اعة الط����ع��ة ں� الرص�
- ��مارس��

ع��ف الم��اعة - ص�
ر أو طعام أو دواء اح آح� اه ل��  - لد��ك حساس��ة س��ٔ�ة ��ح�

��د-19 اح كو�� ة مں� مكو��ات ل��
د أن لد��ك حساس��  - ��ع����

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs
/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf
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