لقاح فريوس كورونا

تع ّرف عىل الحقائق.
لقاحات فريوس كورونا آمنة لألزواج والحوامل واآلباء الجدد.

احمينفسك.
احمي أرستك
احصلعىلالتطعيم

الحصول عىل التطعيم هو طريقة تستطيع من خاللها البقاء
بصحة جيدة حتى تتمكن من االستمرار يف إعالة أرستك .عند
تطعيمك ،فإنك تحمي أطفالك أيضً ا ،ألنه يجعلك أقل عرضة
لعدوى أحبائك.

اللقاحات آمنة.

قبل أن يكون لديك أطفال

أثناء الحمل

بعد الوالدة

عندما يكرب أطفالك

تُعترب اللقاحات:

آمنة :لقد ثبت أن اللقاح آمن ملاليني األشخاص من مختلف األعراق واإلثنيات واألعامر .من املرجح أن تكون لديك مضاعفات خطرية
نتيجة االصابة بكوفيد 19 -أكرث من اللقاح نفسه.

فعال :اللقاح يحميك من اإلصابة بكوفيد .19-مينعك اللقاح من االصابة مبرض خطري وتحترض إذا مرضت أيضً ا.
مجانًا :اللقاحات مجانية للجميع  ،بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بك أو ما إذا كان لديك بطاقة هوية أو تأمني طبي.
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اللقاحات آمنة.

قبل أن يكون لديك أطفال
لقاحات فريوس كورونا آمنة للرجال والنساء الذين يرغبون يف الحمل أو يرغبون يف إنجاب
طفل يف املستقبل.
ال يوجد دليل عىل أن اللقاحات تسبب العقم للرجال والنساء.

أثناء الحمل
لقاحات فريوس كورونا آمنة وموىص بها بشدة للنساء الحوامل .تم تطعيم آالف النساء الحوامل بأمان
دون مشاكل عىل أنفسهم أو عىل أطفالهم.
من املرجح أن يصاب الحوامل مبرض شديد إذا أصيبوا بـكوفيد  .19-لديهم أيضً ا مخاطر
متزايدة للوالدة املبكرة.
لقاح فريوس كورونا هو أفضل طريقة لحامية نفسك وأرستك من املضاعفات التي تنشأ عن
اإلصابة بفريوس كورونا.
بعد الوالدة
لقاحات فريوس كورونا آمنة وموىص بها بشدة للنساء للمرضعات.
عندما يحصل مقدمو الرعاية عىل لقاح فريوس كورونا ،فإنهم يساعدون أيضا يف حامية
املولود الجديد:
•قد يحتوي حليب الثدي عىل أجسام مضادة تساعد عىل حامية األطفال من اإلصابة 		
		 بفريوس كورونا.
•مقدم الرعاية الذي حصل عىل التطعيم يكون أقل عرضة إلصابة الطفل الصغري الذي ال ميكن
تطعيمه يف هذه املرحلة العمرية.
عندما يكرب أطفالك
سيكون األطفال والشباب الذين تبلغ أعامرهم السن املناسب لتلقي اللقاح أكرث أمانا عندما
يحصلون عىل اللقاح.
اللقاحيحميالجميعمناإلصابةبفريوسكورونا،مبايفذلكاألطفالوالشباب.اللقاحيحميأيضً ااألطفال
والشبابمناإلصابةبأمراضخطريةإذامرضوا.
ال يسبب اللقاح العقم لألطفال ويعيق أنجابهم لألطفال يف املستقبل .لقاح فريوس كورونا ال
يؤثر عىل النمو والبلوغ أوالخصوبة يف املستقبل .

احمي نفسك .احمي أرستك
احصل عىل التطعيم
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