يجاتلا سوريفلا نم ةديدج تالالس عم تاحاقللا لمعت له 6.
؟)انوروكلا(

يف رودت يتلا ةلئسألا ضعب ىلع ةباجإلل
ميعطتلاب ةصاخلاو كنهذ

يتلا تاحاقلل ةمواقم ةديدجلا تالالسلا نأ ىلع يلاح ليلد دجوي ال
.يعيبط لكشب سانلا ميعطت لصاون نحن كلذل ،انيدل

 Covid-19.حاقل نأشب فواخم مهيدل سانلا ضعب نأ مهفتن نحن
.عمتجملا نم اعويش رثكألا ةلئسألا ضعب ىلع درلاب انمق ،انه

؟حيحص اذه له – ةبوصخلا ىلع رثؤي حاقللا نأ تعمس دقل 7.

: https://www.يلاتلا عقوملا ةرايز ىجري تامولعملا نم ديزمل
doncasterccg.nhs.uk/covid-19-vaccine/

لبق نم مّدقُت يتلا تاميعطتلا نأ ىلإ ريشي ليلد دجوي ال
.ءاسنلا وأ لاجرلا ىدل ةبوصخلا ىلع رثؤت Covid-19
؟هاقلتأس يذلا حاقللا عون رايتخا نا يننكمي له 8.
كنويب/رزياف :ةدحتملا ةكلمملا يف ناحاقل ًايلاح رفوتي
ةمراص ريياعم امهالك ىفوتسا دقو .اكينيزارتسا/دروفسكأو
ءاطعإ متيس يلاتلابو ،ةدودحم تادادمإلا .ةيلاعفلاو ةدوجلاو ةمالسلل
.هروزت يذلا عقوملا يف حاتم حاقل يأ
؟يرشب وأ يناويح ىوتحم ىلع حاقللا يوتحي له 9.
كلذ يف امب ،نيسروب تاجتنم وأ موحل تاقتشم دجوت ال
 AstraZeneca.حاقل وأ كتنإ ويب/رزياف حاقل يف ،نيتاليجلا
دقتعي .ادج نييتابنلاو نييتابنلاو نيملسملل بسانم امهالك
اذهو  -يرشب جتنم ىلع يوتحي حاقللا نأ اًضيأ سانلا ضعب
ةياعرلا تامولعم يف تانوكملا عيمج رشن متي .حيحص ريغ
تاداشرإلا نم ديزم ىلع عالطالا نكميو  MHRA.عقوم ىلع ةيحصلا
: https://mcb.org.uk/ىلع ةملسملا تاعمتجملل ميعطتلا نأشب
coronavirus

لوصحلاب ًادج ةديعس تنك“
ىلع هنأل ميعطتلا ىلع
دعب ىلع نوكا نا يننكمي
ةايحلا ىلإ ةدوعلا نم ةدحاو ةوطخ
نكمتأس ثيح ةيعيبطلا
تقولا ضعب ءاضق نم ًابيرق
سيرالك ”.ىرخأ ةرم يتلئاع عم
رتساكنود نم ،اًماع ، 83نوارب
حاقل ىقلتت رتساكنود نم ً،اماع ، 83نوارب سيرالك
-19ديفوك

www.doncasterccg.nhs.uk/covid-19-vaccine

؟يكولس رّيغُيس وأ يوونلا يضمح حاقللا رِّيغُيس له 10.
يذلا ) RNA (MrNAلئاسرلل لماح ىلع تاحاقللا يوتحت .ال
ىلع دوجوملا نيتوربلا عنصتل كب ةصاخلا ايالخلل لوقي
ىلع يعانملا زاهجلا فرعتي امدنع ).انوروكلا( يجاتلا سوريفلا
ماسجأ ريوطت لالخ نم ةيعانم ةباجتسا ينبي هنإف نيتوربلا اذه
ىلإ لوصولا  Mrnaنكمي ال .لبقتسملا يف ىودعلا ةحفاكمل ةداضم
.ككولس ريغت ال فوسو ،كب صاخلا يوونلا ضمحلا رييغت وأ
؟ميعطتلا ىلع لوصحلل  NHSمقر ىلإ جاتحأ له 11.
كناكمإب لازي ال نكلو  NHS ،مقر كيدل نوكي نأ ديفملا نم
.هنودب ميعطتلا ىلع لوصحلا

؟نمآ حاقللا له 1.
يبلتو ةقدب ةدحتملا ةكلمملا يف تاميعطتلا رابتخا مت ،معن
اهتددح يتلاو ةيلاعفلاو ةدوجلاو ةمالسلل ةمراصلا ريياعملا
ةيحصلا ةياعرلا تاجتنمو ةيودألا ميظنتل ةلقتسملا ةلاكولا
 COVID-19حاقل نآلا سانلا نم نييالملا ءاطعإ مت دقو (MHRA).
ةردان  ،ةيساسحلا لثم  ،ةريطخ ةيبناج راثآ نع ريراقتلا تناكو
.ليوطلا ىدملا ىلع تافعاضم ثودح نع غلبي ملو .ةياغلل
؟حاقللا نمث عفدب انا موقا نأ بجي له 2.
ماع بيبط ىدل ليجستلا ىلإ جاتحت الو يناجم حاقللا ،ال
.هيقلتل
قلق انأو حاقللا لوح ةرماؤملا تايرظن تعمس دقل 3.
حاقللا نأب تاعئاشلا كلذ يف امب ،حاقللا لوح ةرماؤملا تايرظن
صاخلا يوونلا ضمحلا ريغي هنأ وأ كلذ يف عبتت زاهج هيدل
ةياقولل اديج اهب فرتعم ةقيرط يه تاحاقللا .ةبذاك اهلك ،كب
ضمحلا ريغي نلو حاقللا يف عبتت ةقاقر دجوي ال .ضارمألا نم
.كب صاخلا يوونلا
؟ BAMEعمتجمل نمآ حاقللا له 4.
صاخ لكشب مهم وهو  BAMEعمتجم دارفأ عيمجل نمآ حاقللا ،معن
عم ضرملل ةضرع رثكأ مه  BAMEعمتجم نم دارفألا نأ ملعن امك
Covid-19.
؟حاقللا ىلع لصحأ نأ بجي اذامل 5.
كلوح نم عمتجملاو كتلئاع نكلو طقف كسفن يمحي ال ميعطتلا
هديرن ام وهو ،اهتعيبط ىلإ ةايحلا ةداعإ يف امساح ارود بعليسو
لضفأ ىلع لوصحلل حاقللا نم نيتعرج ىلإ جاتحتس .اعيمج
نوكيس هنأ نم مغرلا ىلع  ،سوريفلا نم لجألا ةليوط ةيامح
عمو .ىلوألا ةعرجلا يقلت دعب ةيامحلا نم ريبك ىوتسم كيدل
تاداشرإلاو ةينطولا دويقلا عابتا يف رمتست نأ مهملا نم ،كلذ
.ةيعامتجالا

؟كلذك نينوكت دق كنأ نينظت مأ لماح تنا له

؟ميعطتلا دعوم يف ثدحيس اذام

ذخأ تاعضرملا وأ لماوحلا ءاسنلا ضعبل نكمملا نم نوكي دق
ضعبل نرظتني نا تايرخألا لضفألا نم نوكي دقو .حاقللا
كبيبط ىلإ يثدحت  .نهلافطا ةدالو نأ دعب امل ىتح تقولا
.عوضوملا اذه لوح ةلباقلا وأ ماعلا

تاداشرإ عابتا ىجري  ،حاقللا ذخأل لوألا كدعومل كروضح دنع
ذخإل كلوصو درجمب هجولا ءاطغ ءادتراو رفسلا ءانثأ ةمالسلا
 .حاقللا

؟يعانملا زاهجلا يف لكاشملا ضعب نم يناعت له
وه اذه( يعانملا زاهجلا يف لكاشم كيدل ناك اذإ اًنمآ حاقللا نوكي
).ىودعلا ةحفاكم يف ةبوعص كمسج هيف دجي يذلا تقولا

ميعطتلا قئاقحو تامولعمو عئاقو فلم
يلحملا عمتجملا دارفأ عيمجل لاعفو نمآ  Covid-19حاقل
تاذ ةمالسلا تناكو ةقدب تاحاقللا هذه رابتخا مت دقف –
ميظنت ةئيه اهب تماق يتلا تارابتعالا يف ىوصق ةيمهأ
هذه مادختساب صيخرت رادصإ لبق ) (MRHAتاحاقللا
.تاحاقللا
ةكلمملا يف سانلا نم نييالملا ءاطعإ مت ،نآلا ىتح •
 COVID،حاقل ةيقرعلا تايفلخلا عيمج نمو ةدحتملا
لثم ،ةريطخ ةيبناج راثآ دوجو نع ريراقتلا تناكو
ىلع تافعاضم ثودح نع غلبي ملو .ادج ةردان ،ةيساسحلا
.ليوطلا ىدملا
يه ةدحتملا ةكلمملا يف مادختسالل ةدمتعملا تاحاقللا •
امهالكو  Oxford/AstraZeneca.و Pfizer/BioNTech
ةعرج دعب اعوبسأ  12ةدم ىلإ لصت ةيناث ةعرج بلطتي
سوريفلا نم لجألا ةليوط ةيامح قيقحتل لوألا ميعطتلا
راشتنال ةصرف كانه ،حيقلتلا ىلع لوصحلا دعب ىتح •
يف رارمتسالا يرورضلا نم لازي الو ،يجاتلا سوريفلا
.نينمآ ءاقبلاو نيرخآلا ةيامح لجأ نم تاداشرإلا عابتا

رمتست نأ ادج مهملا نم ،حاقلل ىلوألا ةنقحلا تذخا دق نوكت امدنع
ظافحلاو ،جورخلاب مهت امدنع عانقلا ءادتراو ،تاهيجوتلا عابتا يف
ريثك لكشبو امئاد نيديلا لسغو يعامتجالا دعابتلا ةفاسم ىلع
.رركتمو
نقح دعوم زجحل عيباسأ ةعضب دعب ىرخأ ةرم كب لاصتالا متيس
فوس ىلوألا ةعرجلا نأ نم مغرلا ىلع ,كب ةصاخلا ةيناثلا ةعرجلا
ةيناثلا ةعرجلا ىلإ ةجاح يف نوكتس كنكلو ,ةديج ةيامح كيطعت
.اماود رثكأو لوطأ ةيامح ىلع لوصحلل
ظفاح .ىلوألا ةعرجلا ةنقح دعب ةدمتعم ةقاطب ىقلتت فوس
هزجح درجمب يناثلا كدعوم ىلإ باهذلا نم دكأتو ةقاطبلا هذه ىلع
.ةيناثلا ةنقحلا ىلع لوصحلل

؟حاقلل ةيبناجلا راثآلا يه ام
تيقلت ثيح ناكملا يف كملؤت وأ ةليقث كعارذ نا رعشتس
.ةنقحلا
تبصأ دق لثم وأ كنأ ول امك بعتلا وا ملألا ضعبب روعشل •
ازنولفنألاب
بعتلاب روعشلا •
عادصلا ضعب كدنع •
:كيلع بجي )ادج دراب وأ ادج راح كنأكو( ىمحلاب رعشت تنك اذإ
ةحارلا •
لوماتيسارابلا ضعب لوانت •
عوبسأ نم لقأ يف لضفأ عضوب كنأب رعشت نا •

تذخأ دق تنك اذإ  COVID-19حاقل ذخأ ىلإ جاتحأ له
؟ازنولفنإلا حاقل
حاقلو )ميعطتلا ةنقح( ازنولفنإلا حاقل تذخا دق نوكت نأ مهملا نم
اًعوبسأ راظتنالا كيلع بجي  .انوروكلا يأ يجاتلا سوريفلا
نأ لبق ) ةنقحلا( ازنولفنإلا حاقل تيقلت دق نوكت نأ دعب اًدحاو
 ).انوروكلا( يجاتلا سوريفلا حاقل ىلع لصحت

ةيساسحلا
كبيبط ةعجارم كيلع بجي ،ةريطخ ةيساسح نم يناعت تنك اذإ
ةيساسح كيدل نوكت دق .حاقللا ىلع لوصحلا كل نمآلا نم ناك اذإ
 EpiPen.لمحت تنك اذإ ةريطخ

وه –  Covid-19عون نم ميعطتلا جمانرب نإ
أدب – ةينطولا ةحصلا ةرئاد خيرات يف ربكألا
لعفلاب تاعرجلا نييالم ءاطعإ عم ةيوق ةيادب
ضارمألل اضرعتو ًافعض سانلا رثكأ ضعبل
.دالبلا يف

ام اذإ تافعاضملا رطخل ةضرع رثكأ مه نمل تاحاقللا ءاطعإ يرجيو
ً،اماع  65نع مهرامعأ ديزت نيذلا صاخشألا مهو ،سوريفلا اوطقتلأ
نيضرعملا كئلوأو ،نيفظوملاو ةياعرلا تويب يف نيميقملاو
ً.ايريرس رطخلل
طوطخلا يف ةياعرلاو ةحصلا يفظوم بناج ىلإ ،سانلا ءالؤهو
مت دقو  1-6،بيترت نمض ةيولوألا تاذ تاعومجملا يف مه ،ةيمامألا
لصف لولحب دارفألا ءالؤه عيمج حيقلتل ينطولا فدهلا ديدحت
.فيصلا
،تاحاقللا نم ديزملا ميدقتو ميعطتلا جمانرب ذيفنت ءدب عمو
.ةيولوألا تاذ ىرخأ تاعومجم ىعدتسُتس
لولحب ارتلجنإ يف نيغلابلا عيمج ميعطتب ةموكحلا تدهعت دقو
 2021.ربمتبس

؟يحاقل نأشب يب لاصتالا متيس فيك
وأ  NHSينطولا زجحلا ماظن لبق نم امإ كب لاصتالا متي فوس
دق نوكي امدنع كلذو كب صاخلا ةلئاعلا بيبط ةدايع لالخ نم
كبيبطب لاصتالل ةجاح كانه تسيل  -ميعطتلا يف كرود ناح
.ميعطتلا نع مالعتسالل

؟ميعطتلا نكاما دجاوتت نيأ
ميعطتلل يميلقإ ناكم وأ يلحم ميعطت عقوم ميدقت متي دق
ميعطتلا ىلإ لوصولا نم سانلا نكمتي ىتح ،ةيلديص وأ يعامجلا
لوصولا عيطتست ال تنك اذإ قلقت ال كلضف نم .عرسأ لكشب
قرطل ضورع كءاطعا متيس  -اًبسانم نكي مل اذإ لوألا زكرملا ىلإ
 .ميعطتلا ةعرج ىلع لوصحلل ىرخأ
يف ةدعاسملل حيقلتلل ةصرفلا ذخأت ىتح كلذب مايقلا ىجري
.كلوح نم نيرخآلا ةحصو كتحص ةيامح
ىجري رتساكنود يف ميعطتلا جمانرب لوح تامولعملا نم ديزمل
: www.doncasterccg.nhs.uk/يلاتلا عقوملا ةرايز

