
 
 
 

أخذه  ه علي ال يجباخذ اللقاح ومن  من يجب عليه  
 هل كنت تعلم؟ 

 

؟ 19 -هل هناك مجموعات من األشخاص ال يجب عليهم تناول لقاح كوفيد   
 

 األطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاًما: 
 

ي األطفال   16األطفال دون سن   عل لن يتم ترخيص اللقاح لالستخدام  
 
عاًما ألنه لم يتم إجراء تجارب السالمة عل هذه المجموعة. سيتم النظر ف

. عند توفر المزيد من األدلة احق للبعد البدء األولي   19  -فيد الذين يعانون من حاالت طبية تعرضهم لخطر أكبر لإلصابة بمضاعفات كو   
 

 الحامل والمرضع: 
 

ي التجارب األولية   
عل وجه التحديد لدى النساء الحوامل والمرضعات. ال يوجد حالًيا   19- لم يتم اختبار لقاح كوفيد  للتلقيح، كما هو معتاد ف 

ي آثار اللقاح عل 
ي ألن الدراسات ال تزال جارية للتحقيق ف 

ي   الحمل دليل كاٍف للتوصية بأن تتلقى جميع النساء الحوامل هذا اللقاح بشكل روتين 
ف 

. الحيوانات  
 

ي لديهن مخاطر  ذلك،ومع  
عالية لإلصابة بمضاعفات    فإن الفوائد المحتملة للتلقيح قد تكون مهمة بشكل خاص لبعض النساء الحوامل الالتى

ة من كوفيد  نصح هؤالء النساء بمناقشة. 19- أو أولئك الذين لديهم مخاطر عالية لإلصابة كوفيد  19-خطبر
ُ
الطبيب وقد يقررن  األمر مع ي

ي اللقاح 
. تلق   

 
نصح النساء الحوامل غير المعرضات لخطر اإلصابة ب

ُ
ي ال  19-كوفيد الي

ةاللوات  ن من مضاعفات خطير بتأجيل التطعيم   19-من كوفيد  يعانير
. حت  انتهاء الحمل  

 
ذلك  ال توجد بيانات أمان متاحة فيما يتعلق باللقاح أثناء الرضاعة الطبيعية أو عند الرضاعة الطبيعية. عل الرغم من   الطبيعية،بالرضاعة فيما يتعلق 

ي  ال 
  تأجيل التطعيم حنى ينتهير  من إرضاع  ا يختارنأو قد   التطعيم،ُيعتقد أن اللقاح يشكل خطًرا عل الرضيع الذي يرضع. قد تقرر النساء المرضعات تلقى

ن. أطفاله  
 هل هناك حاالت يجب فيها تأجيل أخذ اللقاح؟

ا  إذا كنت  -
ً
امريض

ً
. تأكد من إبالغ خط المساعدة الخاص    ،جد ي اللقاح حنى تتعاف 

  145الرقم   عل   19- الكوفيد  بالتطعيميجب عليك تأجيل تلقى
ا آخر ولن  إ  -

ً
. تضيع وقتكذا لم تتمكن من حضور موعد التطعيم الخاص بك. هذا حنى يتم منحك موعد  

ء أو إ  - ي
ي من الحىم أو أعراض أخرى مثل القشعريرة أو الغثيان أو القى

ا بشكل طفيف وال تعات 
ً
ي   اإلسهال،ذا كنت مريض

فال داعي لتأجيل تلقى
. التطعيم  

ي من أي أعراض مرتبطة بـ كوفيد إ  -
ي التنفس ،  سعال،  حىم، ) 19- ذا كنت تعات 

ي الحلق ، سيالن / انسداد األنف ، صداع  ضيق ف 
تعب ، احتقان ف 

ء( ُينصح باالتصال بالرقم  ي
تيب اختبار المسحة والحصول عل  111، ألم عضلي ، فقدان حاسة الشم ، فقدان حاسة التذوق ، إسهال أو فى لبى

لم و إذا كانت نتيجة فحص المسحة الخاصة بك  محتملة أ  19- من النصائح. من فضلك ال تحض  للتلقيح إذا كانت لديك أعراض كوفيد  مزيد 
 تظهر بعد. 

ي اللقاح حنى تتعاف     بك إيجابيا الخاص  19 -كوفيد ان تحليل  إذا ك -
أربعة أسابيع عل األقل من بداية ظهور  لمدة  ، فيجب عليك تأجيل تلقى

. األعراض  
19-يلي التحدث مع الطبيب قبل أخذ لقاح كوفيد  منينصح ب  

 
تتناول دواء مضاد لتخبر الدم ذا كنت  إ  -  
يف أو ضعف الصفائح الدمويةإ  - ي من اضطراب الب  

. ذا كنت تعات   
ي تثبط جهاز المناعة عل أخذ   -

ية واألشخاص الذين يتناولون األدوية النى وس نقص المناعة البشر يتم تشجيع األشخاص المصابير  بفبر
ي الو 

ي اللقاحاللقاح ولكن يجب التحدث إل المتخصصير  إلرشادهم ف 
. قت المناسب لتلقى  

 
 



 
 
 

 

 

 
ي مالطا ليس المصدر الرسىمي لهذه المعلومات. قامت المفوضية السامية لألمم  المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئير  ف 
ي تفهمها، ولمشاركتها بير  ال

جمة هذه المعلومات إلتاحتها لك باللغة النى ي مالطا ببى
ي  المتحدة لشؤون الالجئير  ف 

ي اللجوء ف   وطالنر
الجئير 

 مالطا
جمة عن 19-اللقاح كوفيد   لمزيد من المعلومات المبى  

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

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

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

 
 

 

 

 

ي  19 -كوفيدبهل يجب أن يتلق  اللقاح األشخاص الذين ثبتت إصابتهم 
ن

؟ ف ي
الماضن  

 
 من عدوى كوفيد ال توجد معلومات دقيقة حول مدة استمرار المناعة من العدوى الطبيعية

ن
. بأخذ اللقاح  19-. لذلك ينصح كل من تعاف  

 

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

