ما بعد لقاح كوفيد “ 19-كوميرناتي” (اللقاح
الذي تنتجه شركة فايزر بالتعاون مع بيونتيك)
شكرً ا لك لحماية نفسك وحماية اآلخرين بأخذ اللقاح .اآلن وقد أخذت اللقاح ،نطلب منك قراءة هذه الوثيقة بعناية ،حتى تتعرف
على اآلثار المتوقعة للقاح خالل األيام القليلة القادمة ،وجهات الحصول على مزيد من المعلومات .اقرأ أيضًا النشرة الداخلية
.للقاح كوفيد ،19-التي أعطيناها لك بخصوص اللقاح
كما نسلِّمك أيضًا بطاقة التطعيم الذي حصلت عليه اليومُ .يرجى االحتفاظ بالبطاقة في مكان آمن.
ما اآلثار التي ربما تظهر عليك في األيام القليلة القادمة؟
بعض األشخاص الذين أخذوا اللقاح ،الذي تلقيته اليوم ،سوف تظهر عليهم اآلثار التالية:
·ألم عند الضغط ،و/أو تورم ،و/أو احمرار في الذراع في منطقة الحقن
·شعور بالتعب
·صداع
·آالم العضالت
·آالم المفاصل
·غثيان
·حمى (ارتفاع درجة الحرارة إلى  38درجة مئوية فما فوق)
كما هو الحال مع جميع اللقاحات ،يمكنك إبالغ هيئة تنظيم المنتجات الصحية  HPRAباآلثار الجانبية المشتبه فيها.
لإلبالغ عن اآلثار الجانبية للقاح كوفيد ،19-يُرجى زيارة موقع .www.hpra.ie/report

ماذا لو أصبت بحمى أو شعرت بأوجاع وآالم؟
إذا أصبت بحمى أو شعرت بأوجاع وآالم ،يمكنك تناول الباراسيتامول أو اإليبوبروفين لمساعدتك .وعلى الرغم من
ذلك ،فإذا استمرت الحمى أكثر من  48ساعة ،أو إذا كنت ال تزال تشعر بقلق ،يُرجى طلب المشورة الطبية .ال تأخذي
ً
حامل.
ت
اإليبوبروفين إذا كن ِ
هل أحتاج إلى عمل أي شيء قبل أخذ الجرعة الثانية من اللقاح؟
.عندما تأخذ جرعتك التالية واألخيرة من اللقاح ،يُرجى إخبار فريق التطعيم بما إذا كانت هناك أي تغيرات في تاريخك المرضي
أحضِ ر معك بطاقة التطعيم الخاصة بك عند الذهاب ألخذ الجرعة الثانية.
سوف تأخذ الجرعة الثانية بعد  28يومًا (أربعة أسابيع).
أخبار سارة
إن أخذ لقاح كوفيد 19-سوف يحميك من اإلصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض كوفيد.19-
اللقاحات تعلِّم جهازك المناعي كيف يقيك من األمراض .من األكثر أما ًنا بكثير لجهازك المناعي أن يتعلم كيف يقيك من األمراض
ً
مقارنة بأن يكون ذلك من خالل اإلصابة بكوفيد.19-
من خالل التطعيم
مازلنا نجمع المعلومات
يستغرق اللقاح  7أيام بعد تلقي الجرعة الثانية ليبدأ في العمل
هناك احتمال ضعيف أن تصاب بكوفيد ،19-رغم تل ِّقيك اللقاح.
لم نعرف بع ُد ما إذا كان تل ِّقيك اللقاح يوقف انتقال الفيروس منك إلى اآلخرين ،لذا ،يجب عليك أال تتوقف عن اتباع نصائح الصحة
العامة:
·اتباع إرشادات التباعد االجتماعي (الحفاظ على مسافة تباعد قدرها متران ،كلما أمكن)
·ارتداء قناع وجه
·غسل يديك بصفة منتظمة
هل لديك أي تساؤل؟
إذا كنت غير متأكد من شيء ما ،أو كانت لديك أي تساؤالت بشأن لقاح كوفيد ،19-يُرجى طرحها علينا اآلن ،أو زيارة موقع
 ،hse.ie/covid19vaccineأو االتصال هاتف ًّيا على الخط المباشر للمكتب التنفيذي للخدمات الصحية  HSEعلى رقم
.1850 24 1850

أصدرها المكتب التنفيذي للخدمات الصحية في  14يناير
 .2021اإلصدار الثالث

