احصل على الحماية و الوقاية منCovid-19
يمكن أن يصيب فيروس كورونا أي شخص .ستساعد لقاحات  Covid-19في حمايتك من المرض وتقليل خطر إصابتك
بمرض خطير.
إليك ما تحتاج إلى معرفته:
• مثل جميع اللقاحات  ،فإن لقاحات  Covid-19تعلم جسمك أن يحارب الفيروس .ال يمكنهم إعطاؤك فيروس
كورونا نفسه ومكونات اللقاح تغادر جسمك في غضون أيام قليلة.
• اللقاحات آمنة ومختبرة وفاعلة :لقد تم اختبارها بنفس طريقة جميع اللقاحات واألدوية األخرى  ،مما أظهر أنها
آمنة وتوفر مستويات عالية جدًا من الحماية ضد تأثيرات Covid-19.
• ال توجد منتجات حيوانية أو جنينية في أي لقاح وهي ال تغير الحمض النووي الخاص بك.
• تمت الموافقة على اللقاحات على أنها حالل من قبل القادة المسلمين  ،كما وافق زعماء الديانات المسيحية
والهندوسية واليهودية على اللقاحات .كما أوضح علماء اإلسالم أنهم ال يفسدون الصيام حتى ال يزال بإمكانك
تلقي التطعيم خالل شهر رمضان.
•
• اللقاحات متوفرة فقط من ( NHSالخدمة الصحية الوطنية) عن طريق تحديد موعد وهي مجانية .يتم تقديمها
لألشخاص حسب العمر أو الذين لديهم ظروف تعني أنهم معرضون لخطر أكبر منCovid-19.
• ستتصل بك  NHSعندما يحين دورك  -ستتصل بك عيادة  GPالخاصة بك أو ستحصل على خطاب من خدمة
الحجز الوطنية  NHS.يرجى عدم االتصال بممارسك العام للحصول على معلومات حول موعد تلقيحك أنت أو
أحد أفراد أسرتك  ،فلن يتمكنوا من إخبارك وقد تمنع األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية من الذهاب
و الحصول على الخدمة.
•
• تحتاج إلى جرعتين للحصول على أقصى قدر من الحماية  ،لذا يرجى التأكد من حضور كال الموعدين.
• يساعد اللقاح على منع اإلصابة بمرض خطير بسبب  ، Covid-19ولكن ال يزال بإمكانك نقل الفيروس
لآلخرين  ،لذلك ال يزال من المهم جدًا اتباع إرشادات السالمة  -على وجه الخصوص ،ارتداء قناع  ،وغسل
يديك  ،والمحافظة على مسافة مترين بعيدا عن اآلخرين.
إن تحصين أكبر عدد ممكن من األشخاص ضد  COVID-19هو أفضل أمل لنا للعودة إلى الحياة الطبيعية .يرجى
الحصول على لقاحك عندما تتم دعوتك والمساعدة في إيقاف الفيروس.
تعرف على اللقاح على الموقع www.nhs.uk/CovidVaccine

