
 رعا�ة ما بعد
وس كوف�د 19-تل�ت اللقاح ضد ف�ي  

لغة على رقم:  200بأكثر من  24/7تحدث إلى شخص حقیقي   519-514-1499 
4608-575-519 للصم وضعاف السمع على رقم:

 19-رعایة ما بعد تلقي اللقاح ضد فیروس كوفید

 .19-شكًرا لتلقیكم اللقاح ولقیامكم بدوركم في مساعدة أنفسكم، وأحبائكم والمجتمع ضد فیروس كوفید

 بعد تلقیكم اللقاح مباشرة

دقیقة بعد تلقي اللقاح للتأكد من عدم حدوث أي  30-15فعل الحساسیة نادرة الحدوث، سیطلب منكم طاقم العاملین بالعیادة االنتظار لمدة  برغم أن ردات
ردات فعل للحساسیة. 

 ركم:یُرجى إبالغ طاقم العیادة في حال شعوركم بأنكم على غیر ما یرام أو أنكم تشعرون بأي من األعراض التالیة أثناء انتظا

 مشكالت في التنفس •
 تورم في الوجھ أو الفم •
 طفح جلدي •

 بعد مغادرتك العیادة

 یمكن أن تحدث األعراض الجانبیة في خالل یوم أو یومین من تلقي اللقاح.

 ما یمكنكم فعلھ ما یمكنكم مالحظتھ
 ضع قطعة مالبس باردة ومبللة على الذراع. • ألم أو احمرار أو تورم في الذراع. •

 .الخاص بك اآلالم المعتاد تناول مسكن •

 .صداع •
 .شعور باإلنھاك •
 ألم في العضالت أو المفاصل. •
 ُعقَْد مؤلمة أو متورمة تحت الذراع. •
 حمى أو قشعریرة.  •
 الشعور بالغثیان والقيء. •
 اإلسھال. •

 شرب الكثیر من السوائل. •
 تناول مسكن اآلالم المعتاد الخاص بك. •

أو مقدم الرعایة األولیة لك في  0007-797-866-1ھاتف الكتابة الخاص بالصم:  /0000-797-866-1أونتاریو على رقم  Telehealthاتصل بـ 
 حال:

ساعة.  24ازدیاد االحمرار أو األلم أو التورم في مكان تلقي اللقاح بعد مرور  •
 لم تتحسن اآلثار الجانبیة بعد مرور عدة أیام.•
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 إذا شعرت بما یلي: 1-1-9اتصل برقم 

 ارتیكاریا).شرى ( •
 تورم الوجھ أو الفم. •
 مشكالت في التنفس. •
 لون شاحب ودوار. •

 فھرنھایت).  104درجة مئویة/  40حرارة مرتفعة (أكثر من  •
 رجفة أو نوبة. •
  أي أعراض خطیرة أخرى. •

 

 متى سأتلقى الجرعة الثانیة؟
 

أو اتصل برقم  www.regionofwaterloo.ca/VaccineBookھذا، زر  QRلحجز موعد الجرعة الثانیة استخدم كود 
 یوًما على األقل على تلقي الجرعة األولى.  28. یُرجى اختیار تاریخ بعد مرور 519-514-1499

 
 للمساعدة بعد حصولي على اللقاح؟ما الذي یمكنني فعلھ 

 شارك قصتك. •
 اخبر اآلخرین بحصولك على اللقاح وشجعھم على فعل ذلك. •
 مع العائلة واألصدقاء وزمالء العمل. 19-اجر محادثات عن اللقاح ضد فیروس كوفید •
 استمر في إتباع إجراءات الصحة العامة. •

 

 ارتداء الكمامة؟ھا قد حصلت اآلن على اللقاح، ھل مازال یتعین عليَّ 
یوًما بعد الجرعة الثانیة للوصول  14إلى  7نعم، فبناء المناعة یستغرق بعض الوقت. فأنت بحاجة إلى جرعتین منفصلتین من اللقاح. ویستغرق األمر من 

 من الحمایة. على الحمایة الكاملة. یتعبن علیك االستمرار في ارتداء الكمامة بعد تلقي اللقاح. تلقي اللقاح یضیف طبقة أخرى

 ھل یمكنني زیارة األصدقاء والعائلة، بمجرد تلقي اللقاح؟
اح، یمكن أن نحن ال نملك معلومات كافیة. فمن غیر الواضح إذا ما كان اللقاح یمنع العدوى بدون أغراض أو یقلل من نقل الفیروس. حتى بعد تلقیك اللق

 وتحملھ وتمرره إلى اآلخرین.  19 -تلتقط فیروس كوفید

 من الھام أن تظل تتبع إجراءات الصحة العامة بعد تلقیك اللقاح بالكامل:
 ارتد الكمامة التي تغطي األنف والفم. •
 تجنب التجمعات مع أشخاص یقیمون خارج منزلك. •
 (تسوق البقالة والمواعید الطبیة والعمل)لیكون فقط إلى قلل الخروج من المنزل  •
 متر عن األشخاص الذین ال یقیمون معك. 2فة مارس التباعد االجتماعي، حافظ على مسا •
 كحولیة.–اغسل یدك بالماء الدافئ والصابون أو مطھر الیدین على قاعدة  •
 تجنب المساحات الداخلیة واألماكن المزدحمة. •
 ابق في منزلك إذا شعرت بالمرض وانعزل عن اآلخرین. •

http://www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85%20519-514-1499
http://www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85%20519-514-1499
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 في الموعد التالي لك. 19 -بإبالغ طبیب العائلة الخاص بك/ الممرضة الممارسة بتلقیك اللقاح ضد فیروس كوفید تذكر

 في أونتاریو 19-ساعد في تحسین عملیة التلقیح ضد فیروس كوفید
 واستكمل الدراسة الخاصة بوزارة الصحة اآلن.  www.bit.ly/SDOHsurveyأو زر موقع  QRاستخدم كود 

 

http://www.bit.ly/SDOHsurvey

