
 
 
 

 

 
ي مالطا ليس المصدر الرسمي لهذه 

ن فن المعلومات. قامت المفوضية السامية لألمم  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 
جمة هذه المع ي مالطا بتر

ن فن ي  المتحدة لشؤون الالجئي 
ي اللجوء فن  وطالت 

ن ن الالجئي  ي تفهمها، ولمشاركتها بي 
لومات إلتاحتها لك باللغة التر

 مالطا
جمة عن اللقاح كوفيد   19-لمزيد من المعلومات المتر  

 يرج  زيارة 
https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta.  

 المصدر: إدارة تعزيز الصحة والوقاية من األمراض، مالطا 
زيارة: يرج  لمزيد من المعلومات    

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/vaccines.aspx 
 يتم تحديث هذا الموقع بانتظام حسب الحاجة 

 
 
 
 

 

 فعالية اللقاح
 هل كنت تعلم؟

 
؟19-هل سيوقف اللقاح الوباء؟ هل يستطيع الملقحون أن ينقلوا كوفيد   

 
ي حماية المرضن األفراد ومن  

ن أن اللقاح سيساعد فن ي حي 
ة من السكان قبل أن يتم تقليل انتقال  حولهم،فن يجب تطعيم نسبة كبير

. سيستغرق تطعيم مجموعات سكانية بأكملها عدة أشهر . العدوى بشكل كبير   
 

ي منع الحاالت العرضية لـ كوفيد   اآلن،حتر 
ا فن
ً
. 19 –نحن نعلم أن اللقاح فعال جد  

كوفيد. من المحتمل أن األشخاص الذين تم تطعيمهم    19 -ليس لدينا بيانات حتر اآلن لإلشارة إىل ما إذا كان اللقاح يمنع ظهور األعراض 
ن من الحجر الصحي عىل سبيل   السبب،. لهذا ونقلها لآلخرين 19-لون يعانون من أعراض كوفيد ال يزا ال يتم إعفاء األشخاص الملقحير

. المثال. إذا كان لديهم اتصال وثيق مع حالة إيجابية  
 

ا أن يستمر اتباع تدابير الصحة العامة المعمول بها حالًيا لتقليل انتقال كوفيد 
ً

حتى بعد توفر اللقاح، حيث سيظل   19-من المهم جد
. مصدر قلق مستمر  19-كوفيد   

،ظل هناك حاجة إىل التباعد ست ة أطول  التجمعات،والحد من حجم  االجتماعي وارتداء األقنعة لعدة أشهر أخرى عىل األقل ، وربما لفتر
 
ً
. قبل أن يبدأ تخفيف هذه التدابت  تدريجيا  

 

 ما هي النسبة المئوية من السكان الذين يحتاجون للتطعيم لتحقيق المناعة للجميع؟
 
ي من الناس لديهم حماية ال

لجعل من غت   -إما من العدوى السابقة أو التطعيم  - مناعة للجميع هو مصطلح يستخدم لوصف ما يكفن
ن السكان. نتيجة  ي االنتشار بي 

يتم حماية المجتمع حتر لو كان عدد قليل من الناس ال يتمتعون بأي    لذلك،المرجح أن يستمر المرض فن
الذين ال يستطيعون أخذ اللقاح ألسباب طبية(. النسبة المئوية لألشخاص الذين يحتاجون إىل   المثال أولئك حماية بأنفسهم )عىل سبيل 

. ٪75إىل   70تقدر بـ   19 -حصانة للجميع من كوفيد  ال مناعة للحصول عىل   
 

https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/vaccines.aspx

