
AR

 ماذا علي أن أفعل في
حالة حدوث آثار جانبیة؟

األعراض األكثر شیوًعا التي تم اإلبالغ عنھا ھي
 آالم في موقع الحقن، إرھاق، صداع، آالم عضلیة، قشعریرة، آالم في 

وحمى المفاصل 

ھذه اآلثار مزعجة، لكنھا تختفي من تلقاء نفسھا بعد أیام فقط، وبالتالي 
فھي لیست خطیرة

 قد تكون بعض اآلثار الجانبیة أكثر حدة، أو تستمر لفترة أطول، أو
تظھر لفترة أطول بعد التطعیم

 كما یمكن أن تكون أیًضا نادرة ومن نوع مختلف: ھذه اآلثار غیر
معروفة في وقت إتاحة اللقاح، ویطلق علیھا باسم آثار غیر متوقعة

 من المھم إبالغنا بھذه اآلثار الخطیرة أو غیر المتوقعة حتى نتمكن من 
التصرف وفقًا لذلك

طبیبك أو صیدلیك إذا ظھرت لدیك أي آثار جانبیة، أبلغ بھا 

عبر نظام اإلعالن الوطني یمكنك أیًضا التصریح عنھا مباشرةً 

 https://gd.lu/5rGrFn

حامل أنا 
لماذا یجب أن أتلقى التطعیم؟

mRNA تنطبق ھذه التوصیة حالیًا حصریًا على لقاحات نوع

 حمایة صحتي وصحة طفلي 
بعد التطعیم

نرید أن نولي اھتماًما خاًصا لصحتك وصحة طفلك الذي لم یولد بعد
 نتیجة لذلك، سیتم االتصال بك من قبل مركز نانسي للحذر الدوائي

(Centre de Pharmacovigilance de Nancy)
 في نھایة فترة الحمل من أجل التحقق من حالتك الصحیة وحالة

طفلك
مالحظة: لم یتم تسجیل أي خطر حتى اآلن

 ماذا علي أن أفعل بعد
التطعیم؟

تتطور المناعة خالل األسابیع األولى بعد التطعیم الكامل
أنت لست محمیًا بشكل فوري

لألشخاص   لذلك من المحتمل أنھ ال یزال بإمكانك نقل كوفید 19 
. من حولك. استمر في تطبیق السلوكیات الواقیة

 اعتماًدا على اللقاح المعطى، قد تكون ھناك حاجة إلى أخذ جرعتین: 
تأكد من حصولك على موعد للجرعة الثانیة في مركز التطعیم

المھلة الزمنیة مھمة لضمان فعالیة عالیة للقاح

 استمر في المشاركة في االختبار واسع النطاق
حتى إذا تم تطعیمك بشكل فعلي

في حالة اإلصابة بعدوى الكوفید 19، تُظھر البیانات الحالیة ضعفًا 
متزایًدا لدى النساء الحوامل، مع خطر مضاعف لتطور شدید للمرض 

لدى األم، اإلجھاض والوالدة المبكرة.

لھذا السبب یوصي المجلس األعلى لألمراض المعدیة في لوكسمبورغ 
(CSMI) بتلقیح النساء الحوامل ابتداًء من األسبوع العاشر (10) 

النقطاع الطمث.
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 نشرة اللقاح متاحة على موقع>
 في قسم 

covidvaccination.lu
INFOVAXX
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یمكن للقاحات، مثل أي دواء آخر، أن تسبب آثاًر أعراض جانبیة .
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