
 
 
 

 

 

إذا كانت لديك استفسارات بشأن ما إذا كان يجب عليك أخذ اللقاح في ضوء حالتك الطبية ، فيجب عليك مناقشة طبيبك ، واالتصال بخط  
 المساعدة حول اللقاح كوفيد -19 على 145 أو إرسال بريد إلكتروني إلى 

vaccine @gov.mt 
 

 
ي مالطا ليس المصدر الرسمي لهذه المعلومات. قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة 

ن فن لشؤون  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 
جم ي مالطا بتر

ن فن ي ة هذه المعلومات إلتاحتها لك  الالجئي 
ي مالطا  تفهمها،  باللغة التر

ي اللجوء فن ن وطالت  ن الالجئي  ولمشاركتها بي   
جمة عن اللقاح كوفيد لمزيد م  19- ن المعلومات المتر  

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

 

( هل تعلم؟19-التطعيم ضد فيروس كورونا )كوفيد     

 

. ( إذا تعرضت له 19-يعمل اللقاح على تحضير جهازك المناعي لمحاربة فيروس كورونا )كوفيد   

ي مالطا   3هناك 
ن
أنواع من اللقاح متوفرة ف   

Pfizer, Moderna and Astra Zeneca.   
 

ن  . يجب إعطاء معظم اللقاحات المرصح بها عىل جرعتي   

ا وسيكون متاًحا من الجهات الحكومية  
ً
سيتم إعطاء اللقاح مجان

. فقط  
 

ي مالطا الذين  
ن
ن ف ن وجميع المقيمي  ن المالطيي  جميع المواطني 

. اللقاحلديهم بطاقة / وثائق إقامة سارية مؤهلون للحصول عىل   

 
ن أن اللقاح آمن ويمكن إعطاؤه لألشخاص من سن   ، تبي  بعد اختبار كبت 

. عاًما فما فوق  16  

 
 

سنة والنساء الحوامل وأولئك الذين    15ال يجوز إعطاؤه لألطفال حتر سن  
. لديهم تفاعالت تأقية تجاه لقاحات أخرى  

 
وس كورونا الطبيعي )كوفيد اللقاح  ولكنه أقل   (19-فعال ضد فير

اته  . فعالية ضد متغت   

 
ي الذراع وحم وآالم اآلثار الجانبية قليلة 

وتتكون من ألم فن
. احاتللق ةوإرهاق وردود فعل أخرى معتاد  

 
وس كورونا )كوفيد   سيقلل اللقاح من فرص إصابتك (. إذا  19- بفت 

فستكون خفيفة وستكون أقل قدرة عىل نقل   بالعدوى،أصبت 
وس  لآلخرين. الفير  

 
ي الحد من انتشار 

ن أن اللقاح الفعال سيساعد فن ي حي 
- كوفيد )فن
ن عليك ارتداء  ،( 91 والمسافة  األقنعة،فال يزال يتعير

وغسل اليدين ، واتباع إجراءات الرقابة الصحية   االجتماعية،
حافظ عىل جميع تدابير  الصادرة عن الصحة العامة.  األخرى

ي  مكافحة العدوى حتى بعد 
ن

حصولك عىل اللقاح للمساعدة ف
. وقف االنتشار   

 


