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لماذا نعتقد یجب أن تقول نعم للقاح كوفید-19

الدكتور أبیي ھیكتور- جوما
طبیب صحة عامة محلي ومدیر سریري 

لشبكة الرعایة األولیة في تشابلتاون.

تلقیت لقاحي األول منذ أكثر من شھرین، وسیحل لقاحي الثاني قریبًا. تعمل 
زوجتي في مستتشفى لیدز العام وقد تم تطعیمھا. ماذا سوف أقول أكثر من ذلك؟

أعرف أن العدید من الناس ترددوا ألنھم أرادوا معرفة ما سیحدث للذین تلقوا 
اللقاح في وقت مبكر. لألسف، توفي أكثر من 120000 شخص في المملكة 

المتحدة بسبب مرض كوفید-19، ولكن الخبر السار ھو أن أكثر من 31 ملیون 
شخص (األرقام صحیحة بتاریخ 2021/05/20) قد تلقوا جرعتھم األولى من 
اللقاح؛ ومع ذلك، ال یزال أمامنا طریق طویل. ورد في الكتاب المقدس «ھلك 
شعبي لقلة المعرفة». یرجى أخذ أي لقاح یتم تقدیمھ حیث تم اختبارھا جمیعًا 

بدقة. دعونا جمیعًا نفعل الشيء الصحیح لعائالتنا ومجتمعنا. حافظوا على 
سالمتكم!
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كل المعلومات الواردة في ھذه النشرة متاحة أیًضا كملف صوتي بـ 
12 لغة مختلفة. یرجى مسح الرمز ذي الصلة الموجود على كامیرا 

الھاتف الذكي وسیوجھك إلى التسجیل.

إذا كانت لدیك أیة أسئلة أو مخاوف بشأن اللقاح، فتحدث إلى أخصائي 
رعایة صحیة. من المھم أن تحصل على اللقاح ألن ذلك ھو أفضل 

فرصة لنا للعودة إلى الحیاة الطبیعیة.

لم یمض األوان بعد للحصول على اللقاح، إذا لم تحصل علیھ 
في المرة األولى. نحن ھنا عندما تكون جاھًزا.
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القس صموئیل أوبافایي
كنیسة الرب المسیحیة للخالص

(جمعیة اآلب األبدیة)، لیدز

إنھ ألمر محزن للغایة أن فیروس كوفید-19 قد اجتاح العالم منذ نھایة 2019، 
وحتى اآلن. ومع ذلك، نحن شاكرون  الذي استجاب لصلواتنا بإعطاء الحكمة 
ألولئك الذین طوروا لقاحات تساعد على خفض معدل اإلصابة ومعدل الوفیات.

كمسیحیین، نحن أھل إیمان. والكتاب المقدس یحثنا بأن نثبّت إیماننا باألعمال 
الصالحة. وإال مات إیماننا 

(یعقوب 26-14 :2). أیًضا، علمنا ربنا یسوع المسیح أنھ كلما واجھتنا 
صعوبة، عندما نصلي  أال نقع فیھا، یجب علینا أیًضا أن نظھر مسؤولیتنا 

الشخصیة من خالل توخي الحذر (متى 41-36 :26). ال یزال نفس الكتاب 
المقدس یحثّنا أن نفحص كل شيء بعنایة وأن نتمسك بحزم بما ھو صالح 

(الرسالة األولى. 5:21).

أرى اللقاحات استجابة من هللا لصلوات القدیسین. وعلیھ، أود أن أشجع الجمیع 
على أخذ اللقاح عندما یحین دوركم. تناولت جرعتي األولى وأنتظر جرعتي 

الثانیة. لیباركنا هللا ویحفظنا باسم یسوع.
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إن تطعیم أكبر عدد من األشخاص ضد كوفید19-ھو أفضل أمل لنا للعودة إلى 
الحیاة الطبیعیة.

ستنظر ھذه النشرة في بعض المخاوف التي قد تكون لدى األشخاص بشأن 
لقاحات كوفید-19 وبعض األسئلة الشائعة التي ال نزال نسمعھا.

نتفھم بعض األسباب التي تجعل الناس یتوخون الحذر بشأن أخذ لقاح كوفید-19. 
لكن كوفید19-مرض خطیر، یمكن أن یجعلك مریًضا جًدا وربما ینتھي بك 

األمر في المستشفى. یمكن أیًضا نقل الفیروس إلى أفراد األسرة اآلخرین الذین 
قد یكونون أكثر عرضة لإلصابة. یمكن أن یترك اآلخرین یعانون من أعراض 

طویلة مرتبطة بكوفید، تدوم أسابیع وأشھر. وتشمل ھذه على سبیل المثال ال 
الحصر التعب الشدید (اإلرھاق)؛ ضیق في التنفس؛ ألم في الصدر أو ضیق. 

مشاكل في الذاكرة أو التركیز («تشویش في الدماغ»)؛ صعوبة النوم (األرق)، 
خفقان القلب والدوخة.

نعلم أن المجتمعات المختلفة قد تأثرت بشكل غیر متناسب بـ كوفید-19. سلّط 
مكتب اإلحصاء الوطني الضوء على سبب تضرر السود وذوي األصول من 

جنوب آسیا بشدة من كوفید-19. بعض ھذه األسباب تشمل:

  المھن: بعض المھن التي توجد فیھا نسبة عالیة نسبیًا من مجموعات
األقلیات العرقیة المستخدمة كانت أكثر عرضة لخطر الوفاة التي تنطوي 
على كوفید-19 مثل األدوار الطبیة وعمال النقل واألمن وأدوار التنظیف 

والعاملین في مجال الرعایة.

  األشخاص في األسر الكبیرة لدیھم مخاطر أعلى من كوفید-19. تعتبر األسر
متعددة األجیال أكثر شیوًعا بین مجموعات األقلیات العرقیة، وال سیما 

األشخاص من أصل باكستاني أو بنغالدیشي أو ھندي. قد یجد كبار السن 
الذین یعیشون في أسر كبیرة صعوبة في الحمایة عملیًا.
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ھل اللقاحات آمنة لمجتمعات السود واآلسیویین واألقلیات العرقیة؟

أظھرت التجارب أن اللقاحات آمنة وفعالة باستمرار عبر المجموعات العرقیة 
المختلفة.

  بالنسبة لتجربة فایزر، تضمن المشاركون 9.6٪ سود / أفارقة، 26.1٪ من
أصل إسباني / التیني و 3.4٪ من أصل آسیوي.

  بالنسبة للقاح أكسفورد / أسترا زینیكا، كان 10.1٪ من متلقي التجربة من
السود و 3.5٪ من اآلسیویین. 

  ٪9.7 بالنسبة لتجربة مودیرنا، شمل المشاركون 4.6٪ آسیویون و
أمریكیون من أصل أفریقي.

تتوفر التفاصیل الكاملة في تقاریر التقییم العامة، والتي تحتوي على جمیع 
المعلومات العلمیة حول التجارب والمعلومات الخاصة بالمشاركین في التجارب.

یمكن العثور علیھا في الروابط التالیة:

www.gov.uk/government/publications/regulatory-
approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19

www.gov.uk/government/publications/regulatory-
approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca

www.gov.uk/government/publications/regulatory-
approval-of-covid-19-vaccine-moderna
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سمعت الكثیر من الشائعات حول اللقاح - كیف یمكنني معرفة 
ما إذا كانت صحیحة أم خاطئة؟

من األفضل التحقق أوالً من مصدر المعلومات التي تلقیتھا. ندرك أن ھناك 
عدًدا من الشائعات والمعلومات المضللة ونفھم سبب شعور بعض الناس بالقلق. 

أنشأت خدمة الصحة الوطنیة صفحة ویب تحتوي على الكثیر من المعلومات 
حول اللقاح باإلضافة إلى روابط لمصادر معلومات موثوقة أخرى.

www.nhs.uk/covidvaccine

www.gov.uk/coronavirus

قمنا في لیدز بتطویر مجموعة من الموارد بتنسیقات مختلفة حتى تتمكن من 
اتخاذ قرار مستنیر بشأن اللقاح.

یرجى زیارة:

www.leedsccg.nhs.uk/covid-vaccine

لیس اللقاح إلزامیا. ومع ذلك، فإنھ یمنحنا فرصة أكبر للتغلب على كوفید-19. 
سیساعد ھذا في حمایتك وحمایة أحبائك وكذلك مساعدة خدمة الصحة الوطنیة.
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د. كریستینا كوستاش
طبیبة قلب لألطفال في 
مستشفى لیدز لألطفال

لقاحات كوفید-19 آمنة وفعالة. لقد تم اختبارھا بنفس طریقة اختبار جمیع 
اللقاحات واألدویة األخرى. أظھرت ھذه االختبارات أنھا آمنة وتوفر مستویات 

عالیة جًدا من الحمایة ضد تأثیرات كوفید-19.

ال توجد منتجات حیوانیة أو جنینیة في أي من اللقاحات وال تغیر حمضك 
النووي.

سیتم إعطاؤك لقاح كوفید-19 على جرعتین. من المھم أن تأخذ الجرعتین 
للحصول على أقصى قدر من الحمایة، لذا یرجى حضور كال الموعدین.

إذا كانت لدیك أیة مخاوف بشأن اللقاح، یرجى اإلتصال بطبیبك العام الذي 
سیقدم لك معلومات موثوقة ویمكن اإلعتماد علیھا. أود أن أشجعكم بشدة على 
أخذ اللقاح لما تتم دعوتكم لذلك. إن تطعیم أكبر عدد ممكن من المرضى ضد 

كوفید-19 ھو أفضل أمل لدینا للعودة إلى الحیاة الطبیعیة.

یساعد اللقاح في منع اإلصابة بشكل خطیر من كوفید-19 ولكنكم ال تزالون 
عرضة لنقل الفیروس لآلخرین، لذلك من المھم جًدا اتباع إرشادات السالمة - 
ارتِداء غطاء الوجھ وغسل الیدین ومراعاة التباعد لمسافة مترین قدر اإلمكان.
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تم تطویر اللقاحات بسرعة كبیرة - ھل یمكننا أن نثق بھا؟

كان ھناك تعاون علمي عالمي غیر مسبوق وتمویل إلنتاج اللقاحات. سمح ھذا 
الجھد العالمي للعلماء بالعمل بسرعة، واستكمال سنوات من العمل في غضون 

أشھر.

ال یمكن إجراء أي تجربة سریریة إذا لم یكن ھناك متطوعین. في حالة التجارب 
السریریة للقاح كوفید-19، التي تم تطویرھا خالل الجائحة، تم تجنید آالف 

المتطوعین للتجارب بسرعة كبیرة. في ظل الظروف «العادیة»، من المحتمل 
أن یستغرق ذلك وقتًا أطول بكثیر، نظًرا ألن األشخاص غیر قادرین - أو غیر 

راغبین - في المشاركة ألسباب متنوعة بما في ذلك التزامات العمل.

لقد استوفت اللقاحات المعتمدة لالستخدام في المملكة المتحدة معاییر صارمة 
للسالمة والجودة والفعالیة وضعتھا وكالة تنظیم األدویة ومنتجات الرعایة 

الصحیة المستقلة.

یجب أن یخضع أي لقاح لفیروس كورونا تمت الموافقة علیھ لجمیع التجارب 
السریریة وفحوصات السالمة التي تمر بھا جمیع األدویة المرخصة األخرى. 
تتّبع وكالة تنظیم األدویة ومنتجات الرعایة الصحیة المعاییر الدولیة للسالمة.

لقد ثبت أن اللقاحات فعالة ولم تظھر أي مخاوف تتعلق بالسالمة في الدراسات 
التي أجریت على أكثر من 20000 شخص من مختلف األعمار والخلفیات 

العرقیة.



5

كیف تعمل اللقاحات؟ ھل ستغیّر حمضي النووي؟

مثل جمیع اللقاحات، تعلّم لقاحات كوفید-19 جسمك محاربة الفیروس. تعمل 
اللقاحات عن طریق صنع بروتین من الفیروس مھم إلنشاء الحمایة. یحفّز 
البروتین جھاز المناعة على تكوین أجسام مضادة وخالیا لمحاربة العدوى.

تغادر مكونات اللقاح الجسم في غضون أیام قلیلة. لن تغیر اللقاحات حمضك 
النووي أو المادة الجینیة.

ھل التطعیمات مناسبة لدیانتي؟

ال تحتوي لقاحات كوفید-19 المعتمدة حالیًا على أیة منتجات حیوانیة أو جنینیة. 
قال جمیع قادة المعتقدات اإلسالمیة والھندوسیة والیھودیة إن اللقاحات مناسبة 

لألشخاص من دیاناتھم ویجب أال یتردد الناس في الحصول علیھا.
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ما ھي مدة فعالیة اللقاح وھل سأضطر إلى الحصول 
علیھ مراًرا وتكراًرا؟

یمكن ألي شخص یُصاب بـ كوفید-19 أن یصبح مریضا جدا أو یعاني من آثار 
طویلة المدى (كوفید طویلة). أظھرت األبحاث أن اللقاحات تقلل بشكل كبیر من 

خطر إصابتك إصابة خطیرة أو الوفاة من كوفید-19 ویساعد اللقاح في تقلیل 
خطر العدوى بالفیروس ونشره. یجب أن تمنحك الجرعة األولى حمایة جیدة بعد 

3 أو 4 أسابیع من تناولھا. أنت بحاجة إلى جرعتین لحمایة أقوى وأطول أمد.

د أمل بول
طبیب عام محلي ومدیر سریري لشبكة 

الرعایة األولیة بورمانتوفتس وھاریھیلز 
وریتشموند ھیل

للحصول على معلومات موثوقة ومعتمدة حول لقاحات كوفید-19، قم بزیارة 
موقع خدمة الصحة الوطنیة (www.nhs.uk/CovidVaccine) أو 

تحدث مع أخصائي رعایة صحیة. من المھم أن یفھم المرضى كیف سیساعد 
اللقاح في حمایتھم من المرض وتقلیل خطر إصابتھم بتوعك خطیر.

إن تطعیم أكبر عدد ممكن من المرضى ضد كوفید-19 ھو أفضل أمل لنا للعودة 
إلى الحیاة الطبیعیة. یرجى الحصول على لقاحك عندما تتم دعوتك والمساعدة 

في إیقاف الفیروس.
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التسجیل مع طبیب عام / دكتور

یمكنك العثور على طبیب عام / عیادة أطباء على موقع NHS.uk. ستحتاج 
إلى ملء نموذج للتسجیل - بالنسبة لبعض العیادات، یمكنك القیام بذلك على 
موقعھم على االنترنت، لذا تحقق من ذلك أوالً. بدالً من ذلك، یمكنك تنزیل 
نموذج تسجیل GMS1 على GOV.UK أو ترتیب موعد الستالم نموذج 

التسجیل من طبیب عام أو عیادة أطباء. یمكن للجمیع التسجیل لدى طبیب عام / 
دكتور. ال تحتاج إلى عنوان أو إثبات ھویة. إذا واجھت مشكلة في التسجیل مع 

طبیب عام / عیادة أطباء، فاتصل بمركز اتصال العمالء بخدمة الصحة الوطنیة 
في إنجلترا على الرقم 33 22 311 0300.

ھل یستطیع الناس اختیار اللقاح الذي یریدون؟

لن یكون للناس خیار. ومع ذلك، عندما تتحدث مع أخصائي الرعایة الصحیة 
الذي یقوم بتطعیمك، فسوف یستعرض تاریخك الطبي ویعطیك اللقاح المناسب 

لعمرك وحالتك الصحیة.

ھل أحد اللقاحات أفضل من اآلخر؟

ثبت أن جمیع اللقاحات آمنة وفعالة للغایة. الشيء المھم ھو أنھا جمیعًا تحمیك 
من إصابة خطیرة بـ كوفید-19.
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ھل یمكن أن تؤثر اللقاحات على الخصوبة عند الرجال والنساء؟

قالت الكلیة الملكیة لطب النساء والتولید والكلیة الملكیة للقابالت إنھ ال یوجد دلیل 
یشیر إلى أن لقاحات كوفید-19 ستؤثر على الخصوبة.

قال الدكتور غایاتري أمیرثالینغام، استشاري الصحة العامة في إنجلترا، فریق 
التحصین الوطني:

«أظھرت الدراسات أنھ، مثل اللقاحات األخرى، بمجرد تلقیحك، تنتقل مكونات 
ھذا اللقاح إلى ُغددك اللیمفاویة وفي غضون أیام تتم إزالتھا كمخلفات من 
جسمك. وبالتالي ال توجد آلیة یمكن أن یؤثر بھا ھذا اللقاح على خصوبتك 

الحالیة أو المستقبلیة».

ھل یمكنني الحصول على اللقاح إذا كنت حامال؟

أصدرت اللجنة المشتركة للتطعیم والتحصین مشورة جدیدة بشأن تطعیم النساء 
الحوامل ضد كوفید-19.

نصحت اللجنة بضرورة تقدیم لقاح كوفید-19 للنساء الحوامل في نفس الوقت 
مع بقیة السكان، بناًء على العمر ومجموعة المخاطر السریریة.

لمزید من المعلومات، یرجى مراجعة أخصائي الرعایة الصحیة الخاص بك أو 
زیارة الموقع:

www.bit.ly/jcviadviceonc19vaccinationforpregnantwomen
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ما ھي اآلثار الجانبیة قصیرة وطویلة المدى؟

مثل جمیع األدویة، یمكن أن تسبب اللقاحات آثاًرا جانبیة. معظم ھذه األعراض 
خفیفة وقصیرة المدى، وال یصاب بھا الجمیع. حتى إذا كانت لدیك أعراض بعد 
الجرعة األولى، فال یزال علیك تناول الجرعة الثانیة. على الرغم من أنھ یجب 
أن تحصل على حمایة جیدة من الجرعة األولى، تناول الجرعة الثانیة یمنحك 

حمایة تدوم طویالً ضد الفیروس.

تشمل اآلثار الجانبیة الشائعة جًدا ما یلي:

  شعور بألم ثقیل وطراوة في الذراع حیث أخذت الحقنة. یمیل ھذا إلى أن
یكون أسوأ خالل یوم إلى یومین بعد اللقاح

 شعور بالتعب
 صداع الراس
 آالم عامة، أو أعراض تشبھ أعراض األنفلونزا الخفیفة

على الرغم من أن الشعور بالحمى أمر شائع لمدة یومین إلى ثالثة أیام، إال أن 
ارتفاع درجة الحرارة أمر غیر معتاد وقد یشیر إلى إصابتك بـ كوفید-19 أو 

أي عدوى أخرى. یمكنك الراحة وتناول الجرعة العادیة من الباراسیتامول 
(اتبع النصائح الواردة في العبوة) لمساعدتك على التحسن.

تستمر األعراض بعد التطعیم عادة أقل من أسبوع. إذا بدت أعراضك تزداد 
سوًءا أو إذا كنت قلقًا، فاتصل بـ خدمة الصحة الوطنیة على الرقم 111.
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إمام قارئ عاصم حاصل على 
نوت التمیّز أم بي إي

رئیس المجلس االستشاري الوطني للمساجد 
واألئمة، إمام مسجد مكة في لیدز والمستشار 
المستقل للحكومة بشأن تعریف اإلسالموفوبیا

خالل ھذه الجائحة، أصبح من الواضح أن بعض المجتمعات حذرة من اللقاحات، 
بشكل عام، بسبب المعلومات الخاطئة. الفضاء على اإلنترنت مليء بالحمل 

الزائد للمعلومات من قبل أولئك الذین لیسوا خبراء في ھذا المجال ولم یحاولوا 
التحقق من مصدر المعلومات الواردة. ھذا أمر خطیر وعلینا جمیعًا مسؤولیة 
االعتناء ببعضنا البعض، وھو أمر یركز علیھ اإلسالم بشدة. یجب أن ینصب 

تركیزنا على حمایة األرواح وإنقاذھا. یمكن أن تكلف المعلومات المضللة 
أرواًحا في ھذه الجائحة؛ وعلیھ تحقق قبل التضخیم.

الحصول على اللقاح

اللقاح مجاني للجمیع - بغض النظر عن وضعك من ناحیة الھجرة. قد تحتاج إلى 
التسجیل لدى طبیب عام / دكتور إذا لم تكن مسجالً بالفعل. یمكن ألي شخص 

یعیش في المملكة المتحدة القیام بذلك وزیارات الطبیب العام مجانیة. ومع 
ذلك، إذا كنت ال ترغب في التسجیل لدى طبیب عام ألي سبب من األسباب، 
فال یزال بإمكانك الحصول على اللقاح عن طریق إرسال برید إلكتروني إلى 
ervaccinationcentre@nhs.net أو عن طریق االتصال بحجز 

التطعیم إیالند رود على الرقم 69624 20 0113.
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www.bit.ly/C19vaccinationandbloodclotting

إذا كنت تبلغ 40 عاًما من العمر أو أكثر أو لدیك حالة صحیة تُعرضك لخطر 
أكبر من كوفید-19، یتعین علیك الحصول على أي لقاح یتم تقدیمھ لك. تفوق 
فوائد اللقاح في الوقایة من اإلصابة الخطیرة أو الموت بسبب كوفید-19 أي 

مخاطر تتعلق بمشاكل التخثر.

بالنسبة لألشخاص الذین تقل أعمارھم عن 40 عاًما ولیس لدیھم أي أوضاع 
صحیة، فقد نصحت اللجنة المشتركة للتطعیم والتحصین أنھ من األفضل 

الحصول على لقاح بدیل لـ كوفید-19 حیثما كان ذلك متاًحا وحیث لن یتسبب 
ذلك في تأخیر تلقي األشخاص للقاح. 

یرجى االطالع على الرابط أدناه الذي سینقلك إلى نشرة المرضى التي تم 
إنتاجھا من قبل الصحة العامة أنجلترا وخدمة الصحة الوطنیة لإلجابة على أي 

أسئلة قد تكون لدیكم.
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ما ھي التوجیھات عن لقاح كوفید-19 أكسفورد أسترا زینیكا؟

تم إصدار توجیھات جدیدة الستخدام لقاح كوفید-19 أكسفورد أسترا زینیكا.

تراقب ھیئة التنظیم المستقلة في المملكة المتحدة (وكالة تنظیم الدواء ومنتجات 
الرعایة الصحیة)، التقاریر عن مشكلة تخثر الدم النادرة للغایة التي تؤثر على 

عدد قلیل من األشخاص الذین تلقوا لقاح أكسفورد أسترا زینیكا. یمكن أن تحدث 
المشكلة أیًضا لدى األشخاص الذین لم یتم تطعیمھم ولم یتضح بعد سبب تأثیرھا 

على بعض األشخاص.

أكدت كل من وكالة تنظیم الدواء ومنتجات الرعایة الصحیة واللجنة المشتركة 
للتطعیم والتحصین أن الخطر ضئیل للغایة - ظھرت ھذه الحالة لدى أكثر بقلیل 

من 10 أشخاص في كل ملیون - وأن فوائد اللقاح تفوق المخاطر بالنسبة للغالبیة 
العظمى من الناس.

إذا طلبت المشورة من طبیب أو ممرض، تأكد من إخبارھم بتطعیمك (أظھر لھم 
بطاقة التطعیم إن أمكن) حتى یتمكنوا من تقییم حالتك بشكل صحیح.

تم اإلبالغ عن حاالت نادرة آلثار جانبیة خطیرة، مثل الحساسیة، من قبل 
أشخاص تلقوا لقاح كوفید-19. ولم یتم اإلبالغ عن أي مضاعفات طویلة المدى.


