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 نسخة عن نشرة اللقاح للترجمة

 (19-معلومات حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 (19-إليك ما يجب أن تعرفه عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

  ( آمنة وفعالة. تمنحك أفضل حماية ضد فيروس كورونا المستجد.19-لفيروس كورونا المستجد )كوفيداللقاحات المضادة 

 .تّم اختبار اللقاحات مطّوالً وتّمت الموافقة عليها من قبل خبراء طبيّين 

 الحساسيّة.( ونادًرا ما لوحظت عوارض جانبيّة خطرة ك19-تّم تلقيح ماليين األشخاص ضّد فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

   تعطي هيئة الخدمات الصحية الوطنية األولوية في تقديم اللقاح إلى األشخاص األكثر عرضة لإلصابة الخطرة بفيروس كورونا

 (. تعتمد تراتبية منح اللقاح لألشخاص على النصيحة الفردية المقّدمة من خبراء صحيّين.19-المستجد )كوفيد

 لى االتصال بك عندما يحين دورك لتلقّي اللقاح.تعمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية ع 

  أسبوًعا من أخذك الجرعة األولى من اللقاح تحصل على الجرعة الثانية. 12إلى  3يعطى اللقاح على جرعتين. بعد مرور 

  لى للحصول عتعطيك الجرعة األولى من اللقاح حماية فّعالة من فيروس كورونا المستجد، ولكن يتعيّن عليك أخذ الجرعة الثانية

 حماية كاملة تدوم لفترة أطول.

  احتمال ضئيل أن تلتقط الفيروس أو تنشره حتّى لو أخذت اللقاح. عليك االستمرار في اتباع إرشادات التباعد االجتماعي ما لم يرد

 خالف ذلك من قبل الحكومة.

 يض.( على أي منتجات حيوانية أو ب19-ال يحتوي لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 .ما من مؤشرات على تأثير اللقاح على الخصوبة 

  ال تسألك هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن أي معلومات حول المصرف أو أخرى مالية أو تطلب إليك إثبات هويتك كجزء من

 (.19-برنامجها المجاني للّقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 868009 01454لمعلومات بتنسيق أو لغة مختلفة، يرجى طلب الرقم إذا كنت ترغب في الحصول على هذه ا. 

  أو ادخل الموقع اإللكتروني  119لمعرفة ما إذا كنت مخوالً الحصول على اللقاح وحجز لقاح لك، اتصل على الرقم

nhs.uk/covid-vaccination 

  :لمزيد من المعلومات حول اللقاحwww.southglos.gov.uk/vaccination 

 ( بلغة أو تنسيق 19-يرجى االتصال بهذا الرقم للحصول على معلومات حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 868009 01454مختلف: 
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