
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في المساعدة على نشكرك  ،هملقاح على بالفعل حصلوا الذين األشخاص ماليين من واحًدا كنت إذا
 19-كوفيدبـ المتعلقة واالستشفاء الوفيات معدالت انخفاض في والمساهمة جميعًا سالمتنا على الحفاظ

(COVID-19). 

 

  وقبل - باإلرشادات وااللتزام الفحوصات إجراء على  الناس نحث السبب لهذا. هأمن مجتمع و أمنه على الحفاظ في يلعبه دور  كيركليس  في  فرد  لكل

 .ومجتمعك نفسك وستحمي التنفيذ وسهل مجاني  إنه. التطعيم على  الحصول -  شيء  كل

 . شخص 310.000 من أكثر بتلقيح  كيركليس  في التطعيم برنامج  قام ، 2022 يناير   من  اعتباًرا

 .النشرة هذه في  واألساطير  المخاوف هذه بعض  معالجة  حاولنا  وقد ، COVID-19 لقاحات بشأن مخاوف  لديهم األشخاص بعض أن أيًضا نعلم

 

 

ال تحتوي اللقاحات على أي منتجات حيوانية أو جنينية   

  ال توجد خاليا جنينية أو منتجات حيوانية على اإلطالق في لقاحات

 أسترازينيكا أو فايزر.

باعتبارها حالال من قبل القادة المسلمين وزعماء الديانتين الهندوسية  اللقاحات تمت الموافقة على هذه 
  اللقاحاتجميعا هذه أيدوا  و قدواليهودية 

 

 تم تطوير اللقاح بأمان

 
 

التقارير عن أي آثار جانبية وكانت  19 –كوفيد  تلقى ماليين األشخاص في المملكة المتحدة لقاح 

 .خطيرة ، مثل الحساسية ، نادرة جدًا
تم اختبار اللقاحات بدقة للتأكد من أنها آمنة وفعالة. لقد تمت الموافقة عليهم من قبل هيئة تنظيم الطب  

  ت هذه اللقاحاتخضعقد  ، وهي هيئة مستقلة تتبع المعايير الدولية للسالمة ، و  (MHRA) والصحة 

 .رب السريرية وفحوصات السالمة مثل جميع األدوية األخرى المرخصةلنفس التجا

 

 

  



 
 اللقاح ليس له تأثير على الخصوبة

 .على أنه من غير الممكن أن تؤثر اللقاحات على الخصوبة  اإلحصاء  يتفق الخبراء الطبيون وعلماء

 :إليكم السبب

 .خاللها على خصوبة الرجال أو النساءال توجد عملية علمية يمكن أن تؤثر اللقاحات من  •

أي   تحتوى اللقاحات على  تعلم جسمك أن يحارب المرض وأن يطور أجساًما مضادة للقيام بذلك. ال 19-كوفيد  مثل كل اللقاحات ، فإن لقاحات •

 .المكونات تغادر الجسم في غضون أيام قليلةهذه مكونات من شأنها أن تؤثر على الخصوبة و
معتادة التوصية باألدوية الجديدة للحوامل أو أولئك الذين يتطلعون إلى الحمل فقط بمجرد توفر بيانات كافية. اآلن بعد توفر من الممارسات ال •

حها  المزيد من البيانات ، قامت الهيئة المستقلة المسؤولة عن تقييم سالمة اللقاحات )اللجنة المشتركة للتطعيمات والتحصينات( بتحديث نصائ

 .يس هناك حاجة للنساء لتأجيل الحمل بعد الحصول على أي من اللقاحينوتقول إنه ل

 :الخصوبةعالقتها بالخبراء عن اللقاحات و لهما يقو
 

 فى كالدرديل و هادرسفيلد:   (HNSخدمة الصحة الوطنية )  قابلة رئيسية في -كيت هيغواي  

يوحي بإمكانية حدوث ذلك. أود ال يوجد دليل على أن للقاح أي تأثير على الخصوبة ، أو أي سبب   
 .أن أشجع كل من يُعرض عليه اللقاح على قبول هذا العرض

 إنه آمن ويمنحك أفضل حماية ضد الفيروس 

  :علماء اإلنجاب ين وجمعية الخصوبة البريطانية ورابطة اإلكلينيكي

اللقاحات يمكن أن  ال يوجد أي دليل على اإلطالق ، وال يوجد سبب نظري ، على أن أيًا من 
 ".يؤثر على خصوبة النساء أو الرجال

 

 

 

 19-ب كوفيد  بالفعلت قد أصبت إذا كن اللقاح حتى /ال تزال بحاجة إلى التطعيم

ذين أصيبوا  حماية األشخاص ال تستمر، لذلك ينصح بشدة باستخدام اللقاح. من المرجح أن ت  كوفيد الحماية بعد اإلصابة بـ ستمر المناعة/ال نعرف كم من الوقت ت

أسابيع بعد   4لبضعة أشهر ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث. ال يزال بإمكان هؤالء األفراد نقل الفيروس لآلخرين. النصيحة الحالية هي االنتظار   كوفيد بـ

 . قبل أخذ اللقاح كوفيد اإلصابة بـ

 الجرعة المعززةتأكد من حصولك على  
 

لقاح    للحفاظ على    COVID-19احصل على  أفضل طريقة  اللقاح هو  الحصول على  المعزز.  اللقاح  أو 

 سالمتك. 

للحصول على لقاحك ، يمكنك زيارة عيادة استقبال اللقاح ، ويمكنك العثور على أقرب عيادة بدون موعد  

 . NHSأو حجز موعد في نظام الحجز الوطني التابع لـ  NHSعلى مكتشف موقع 

 روابط ومزيد من المعلومات: الزيارة موقع مجلس كيركليس للحصول على قم ب

kirklees.gov.uk/covid19vaccinations 

 

 

 

 

، فتفضل بزيارة موقع الويب  19-كوفيدإذا كنت تريد معرفة المزيد عن لقاحات 

 http://bit.ly/govvaccineinfo :الحكومي على

 

 

 
Arabic 

 بكولحجز زيارة اللقاح الخاصة  Kirklees لمزيد من المعلومات حول برنامج لقاح
www.kirklees.gov.uk/covid19vaccinations 

مساًء طوال أيام  11صباًحا و  7بين الساعة  119أو االتصال برقم الهاتف المجاني 

 األسبوع.

http://bit.ly/govvaccineinfo

