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معلومات عن توفر 
لقاحاتفيروس الكورونا

أنا في إحدى اللوائح المبينة أعاله، 

لماذا علي أن أنتظر؟

سيتوفر لقاح فيروس الكورونا بعد الموافقة عليها 

لالستخدام وكما يتم تصنيع كل كمية. 

ولذلك كل جرعة مطلوبة لحماية هؤالء األكثر 

عرضة. سيتم استدعاؤك حالما توفر اللقاح. 

بعض الناس المحجوزين بالبيت او يعيشون 

في دور رعاية المسنين وال يستطعيون الوصول 

لمركز التطعيم المحلي قد يضطروا ان ينتظروا 

للنوع المناسب من اللقاح. وهذا ألن بعض أنواع 

اللقاحات يمكن نقلها لبيوت الناس.

أين يمكنني الحصول عىل تطعيم 

فيروس الكورونا؟

سيتم توفير اللقاح في نطاق من البيئات. بعض 

فرق التطعيم ستزور الناس لتعرض عليهم اللقاح، 

مثال في دور رعاية المسنين وغيرهم قد يضطروا 

ان يذهبوا ألقرب مركز. ألنه يجب ان يتم تخزين 

بعض اللقاحات بحرارة تجميد متدنية، قد ال 

تستطيع ان تحصل عىل اللقاح من طبيبك العادي.

واذا كان المركز الذي يجب ان أزوره 

صعبا عىل أن أصله؟

الرجاء محاولة الحضور لمركز التطعيم الذي يعين 

لك. اذا لم تستطيع ان تحضر المركز، فقد تضطر 

ان تنتظر للقاح بموقع أنسب لك. 

هل يمكن لي أن أدفع بشكل خاص 

مقابل اللقاح او في صيدلية؟

ال، تطعيم فيروس الكورونا يتوفر فقط من خالل خدمات 

الصحة القومية للمجموعات المتأهلة وهو مجاني.

يرجى قراءة كتيب معلومات المنتج للمزيد 
من التفاصيل عن اللقاح، بما فيه األعراض 

الجانبية المحتملة بالبحث عن بطاقة 
فيروس الكورونا الصفراء.

يمكنك ان تبلغ عن أعراض جانبية مشبوهة 
في نفس الموقع او بتنزيل برنامج البطاقة 

الصفراء.

التطعيم، يساعد بحماية هؤالء األكثر عرضة.

اذا احتجت لمعلومات إضافية عن لقاح 

فيروس الكورونا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

www.nhs.uk/covidvaccination

 تطعيم كوفيد-19 

 لماذا علي أن أنتظر؟ 

احم نفسك.

اللقاح ضد كوفيد-19
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 مقدم رعاية في 
 دار رعاية 

 المسنين 
 للسكان 

 الكبار 
السن.

سيعرض عىل هؤالء األكثر 
عرضة لخطر من تعقيدات 

فيروس الكورونا لقاح 
فيروس الكورونا أوال. 

يجب أن تتلقى اللقاح عندمايعرض عليك اذا كنت:

سيوفر اللقاح حسب السن لكٍل من:

هؤالء األكبر من 80 عاما	 

هؤالء األكبر من 75 عاما	 

هؤالء األكبر من 70 عاما	 

البالغون عىل الئحة الصحة المحميين	 

هؤالء األكبر من 65 عاما	 

البالغون تحت سن 65 ذوي حاالت طويلة األجل 	 

(راجع الالئحة).

سيعرض عىل هؤالء ما بين سن 50-64 الحقا. 

الئحة الشروط الطبية: 

سرطان الدم (مثل اللوكيميا 	 

او الليمفوما او مايلوما)

داء السكري	 

الخرف	 

مشاكل بالقلب	 

شكوى في الصدر أو 	 

صعوبات في التنفس، بما 

في ذلك التهاب الشعب 

الهوائية أو الُنفاخ الرئوي أو 

الربو الحاد

مريض بالكىل	 

مريض بالكبد	 

المناعة المتدنية بسبب 	 

مرض او عالج (مثل عدوى 

فقدان المناعة اإلنسانية او 

العالج بالستيرويد او العالج 

الكيماوي او اإلشعاعي)

التهاب المفاصل او الذئبة 	 

او الصدفية 

أجريت عملية زراعة أعضاء	 

تعرضت لسكتة دماغية أو 	 

(TIA) نوبة نقص تروية عابرة

حالة تدهور عصبي او 	 

عضلي  

إعاقة تعلم شديدة او 	 

ملحوظة

مشكلة بالطحال او مرض 	 

الخلية المنجلية او تم إزالة 

طحالك.

زيادة الوزن بشكل خطير 	 

(مؤشر كتلة الجسم من 40 
وما فوق)

ان تكون شديد المرض 	 

الذهني

في المملكة المتحدة هناك تطعيمان 
كوفيد-19 مقبوالن. ويتطلب كالهما 

جرعتان لتوفير أفضل وقاية. تبين أن 
كالهما فعاالن وسليمان في التجارب 

الطبية.

الهيئة المشتركة للقاحات 
والتطعيمات، وهي مجموعة خبراء 

مستقلة أوصت ان توفر خدمات 
الصحة القومية هذا اللقاح أوال لهؤالء 
ذوي العرضة األعىل من المرض ومن 
التعرض لتعقيدات خطيرة اذا أصيبوا 

بالعدوى. وتشمل هذه البالغون 
الكبار السن في دور رعاية المسنين، 

وموظفي العناية الصحية واالجتماعية 
بالخطوط األمامية. 

عندما يتوفر المزيد من اللقاح، 
سيعرض اللقاح لآلخرين المعرضين 

للخطر بأقرب فرصة ممكنة.

الرجاء ان تنتظر دورك. اذا لم تكن في 
المجموعات أعاله، فعليك ان تنتظر لقاح 
فيروس الكورونا حتى تتوفر كميات أكثر. 

عندما تتوفر كميات أكثر، سنعرضه عىل 
مجموعات أكثر من السكان. 

يعيشون في دور 
رعاية المسنين 

 للسكان 
الكبار السن.

موظف عناية 
 اجتماعية 
 بالخطوط 
األمامية. 

موظف عناية 
 صحية 

 بالخطوط 
األمامية.

بنفس الوقت سيتم عرض اللقاح عىل: 

البالغون الذين يوفرون العناية المنتظمة لشخص 	 

كبير السن او معوق.

البالغون الشباب المقيمون في دور النقاهة او العالج لفترة 	 

طويلة األجل




