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مًعا للخروج من الجائحة
ساِعد شخصًيا: ألنه كلما زاد عدد األشخاص الذين تم تطعيمهم في سويسرا، 

 زادت سرعة القضاء على الجائحة. يحميك التطعيم من التعرض 
لإلصابة الشديدة بمرض كوفيد 19. كما يقلل من خطر انتشار ونقل الفيروس 

إلى اآلخرين.

foph-coronavirus.ch/vaccination 
خط معلومات لقاح كوفيد 19: 44 66 88 0800 



لماذا التطعيم ضروري؟
فيروس كورونا معدي للغاية. جزء من المصابين بالمرض تتطور حالتهم بشكل بالغ. 
أكثر من %90 من المرضى في وحدات العناية المركزة لم يأخذوا التطعيم. قد تؤدي 

حاالت العدوى أيًضا إلى عواقب طويلة المدى. من أعراض مرض: كوفيد طويل 
األمد، ضيق التنفس والشعور باإلرهاق وانخفاض الكفاءة. قد يتعرض المراهقون 

والكبار لهذه األعراض.

ما فائدة التطعيم؟
جميع اللقاحات المعتمدة في سويسرا فعالة للغاية وتحميك من اإلصابة البالغة بمرض 
كوفيد 19. يقلل التطعيم أيًضا من خطر انتقال الفيروس، وبذلك يمكنك حماية نفسك 

واألشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص في عائلتك أو منزلك أو دائرة أصدقائك 
أو بيئة عملك. كلما زاد عدد األشخاص الذين يتم تطعيمهم، قل انتشار الفيروس في 

المجتمع، وقل عدد األشخاص الذين يتعرضون لإلصابة أو الموت بسبب فيروس 
كورونا.

نظرة سريعة على المزايا:
يقلل من خطر اإلصابة بفيروس كورونا.	 
 يمنع التطور الشديد لحاالت اإلصابة بمرض كوفيد 19 والتعرض 	 

لآلثار طويلة األمد.
يقلل من خطر نقل الفيروس.	 
يخفف العبء عن نظام الرعاية الصحية.	 
يساهم في تحقيق المزيد من الحرية في الحياة اليومية.	 

كيف يعمل اللقاح؟
يتيح لقاح كوفيد 19 بناء نظام مناعي دفاعي موجه بشكل خاص للفيروس. بمجرد 
تعرض الجسم للفيروس، يمكنه محاربته والوقاية من المرض. التطعيم يقوي جهاز 

المناعة لدينا ويدربه ضد فيروس كورونا على وجه التحديد.



ما هي اللقاحات المتوفرة؟
في سويسرا، يتوفر لقاحا الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA ولقاح ناقل. 

يمكنك معرفة كيفية عمل هذه اللقاحات هنا: 

فيديو عن اللقاح الناقل  فيديو عن لقاحات الحمض النووي  
الريبوزي المرسال mRNA ولقاح ناقل

vimeo.com/509686017  vimeo.com/492783396

هل اللقاح آمن؟
في سويسرا، أي لقاح يتطلب ترخيًصا. ولتحقيق هذا يجب أن يفي بمتطلبات عالية من 
حيث السالمة والفعالية والجودة. قام معهد األدوية السويسري Swissmedic بفحص 

لقاحات كوفيد 19 بدقة وقام بترخيصها. فهي آمنة وفعالة.

لمن يوصى بالتلقيح؟
لجميع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة وأكثر	 
للحوامل )لحماية األم والجنين( والمرضعات	 
للمتعافين بعد اإلصابة )يلزم تطعيمهم بجرعة واحدة فقط من اللقاح، ألن اإلصابة 	 

بالعدوى تعمل كجرعة واحدة من اللقاح(

بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاًما والنساء الحوامل 
والمرضعات واألشخاص ذوي جهاز مناعي ضعيف، يوصى بالتلقيح بلقاح الحمض 

النووي الريبوزي المرسال mRNA فقط.

https://vimeo.com/509686017
https://vimeo.com/492783396


أين يمكنني الحصول 
على التطعيم؟

 يمكن أخذ التطعيم في مراكز التطعيم أو المستشفيات أو الصيدليات أو
  لدى طبيب العائلة أو طبيبة العائلة أو في إطار العروض المتنقلة للتطعيم.

 استفسر اآلن عن مواعيد التطعيم في الكانتون الذي تسكن فيه: 
foph-coronavirus.ch/cantons

أين أجد مزيًدا من المعلومات؟
تجد على الموقع اإللكتروني foph-coronavirus.ch/vaccination كافة 

العناوين والتنزيالت والمعلومات الهامة.

ومنها:
فيديوهات تعريفية وتوضيحية بخصوص التطعيم	 
حقائق حول التطعيم	 
معلومات حول شهادة كوفيد	 
تنزيالت لمواد إعالمية	 
معلومات حول السفر 	 

خط معلومات لقاح كوفيد 19: 44 66 88 0800

معلومات عن التطعيم بلغات أخرى: 
foph-coronavirus.ch/languages


