
هل اللقاح آمن؟

تم إجراء كل خطوة مطلوبة إلعداد اللقاحات واختبارها والتحقق من صحتها بكفاءة 	 

غير مسبوقة. 

ومنذ بدء التطعيم، تم تطعيم عشرات املاليين من الناس في جميع أنحاء العالم. 	 

ويواصل الخبراء رصد التحصين لضمان بقاء اللقاحات آمنة وفعالة.	 

ماذا يحتوي اللقاح؟

ال يحتوي اللقاح على منتجات حيوانية وال على فيروس كوفيد-19.	 

وإذا كان لديك حساسية معروفة ألي من مكونات اللقاح )البولي إيثيلين جليكول، أو 	 

التروميثامين، أو البولي سوربيت 80(، فمن األهمية بمكان أن تبلغ أحد العاملين في 

 على تلقي اللقاح.
ً
مجال الرعاية الصحية بتحديد ما إذا كنت قادرا

لقاح كوفيد-19 في منطقة إستري

مجاني وشامل

اللقاح مجاني. وهو متاح "لجميع" السكان، بغض النظر عن وضع الهجرة أو التغطية 	 

الطبية.

وليس عليك أن تقدم بطاقة تأمين صحي لتلقيه.	 

السرية

اللقاح، مثل أي إجراء طبي آخر، هو سري. 	 

ولن تنقل أي من بياناتك الشخصية إلى أطراف ثالثة أو سلطات أخرى.	 

ملاذا يجب الحصول على لقاح كوفيد-19؟

ألن التطعيم هو أكثر الطرق فعالية للحماية من كوفيد-19.	 

الحيلولة دون التعقيدات والوفيات الخطيرة املتصلة بكوفيد-19. 	 

لوقف انتشار الفيروس بطريقة مستدامة.	 

arabe

ما هي ردود الفعل التي يمكن أن تحدث بعد تلقي اللقاح كوفيد-19 ؟

كما هو الحال مع معظم اللقاحات:

ألم في موقع الحقن 	 

تعب، صداع 	 

واألمر األكثر ندرة هو ألم وحمى في العضالت أو املفاصل	 

وعادة ما تختفي هذه األعراض بعد يوم أو يومين ويمكن التخفيف منها بضغط بارد في موقع 

.)Tylenol ،الحقن، وإذا لزم األمر، دواء بسيط لأللم مثل األسيتامينوفين )على سبيل املثال
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أين سأتلقى اللقاح؟

santeestrie.qc.ca/vaccincovid :لالطالع على قائمة مواقع التطعيم في إستري

كيف يمكنني عمل موعد للقاح؟

1:             قم بزيارة               أو                االتصال

2: اختر خدمة: لقاح كوفيد-19

3: ادخل رمزك البريدي

4: قم باإلجابة على 2 أو 3 أسئلة ملعرفة ما إذا كنت مؤهال للتطعيم.

5: اختر املكان والتاريخ ووقت املوعد

6: أدخل االسم وتاريخ امليالد ورقم الهاتف.

 بتفاصيل موعدك عبر البريد اإللكتروني، أو عبر رسالة نصية، أو عبر مكاملة هاتفية.
ً
وسوف تتلقى تأكيدا

4545-644-877-1 Quebec.ca/COVIDvaccine

http://santeestrie.qc.ca/vaccincovid

