ماذا يوجد في لقاحات Covid-19؟
ال تحتوي لقاحات  COVID-19على أي منتجات حيوانية أو بيض أو خاليا أو منتجات جنينية.
لذلك فهي مناسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون الحصول على (ال يتناولون) أنواع معينة من اللحوم
أو الذين يتبعون نظا ًما غذائيًا نباتيًا بسبب عقيدتهم أو متطلباتهم الغذائية.
يتم نشر المكونات كجزء من عملية الموافقة وهي متاحة على العنوان التالي:
• لقاح فايزر بيونتيك
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory -approval-ofpfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
• لقاح أوكسفورد -استرازينيكا
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory -approval-ofcovid-19-vaccine-astrazeneca
تشجع  NHSالجميع على الحصول على اللقاح للمساعدة في حمايتهم وإنقاذ األرواح .إن الحصول على اللقاح هو
اختيار شخصي ومن المهم أن تتخذ قرارك بناء على معلومات وحقائق دقيقة .قد تجد مصادر المعلومات التالية مفيدة
عند اتخاذ قرار بشأن الحصول على اللقاح:

نصائح لمن يتبع العقيدة /الديانة اإلسالمية
• أصدر المجلس االستشاري الوطني للمساجد واألئمة (ميناب ) MINABنص خطبة الجمعة للمساجد
الذي يشرح سبب وجوب أخذ اللقاح على المسلمين.
Friday sermon (khutbah) text for mosques
• أوصت الجمعية الطبية اإلسالمية البريطانية ( BIMAبيما) بفائدة و أمان كل من لقاح فايزر بيونتيك و
أوكسفورد -استرازينيكا للمسلمين وأنتجت مجموعة متنوعة من المعلومات حول هذا األمر والتي قد
يجدها الناس مفيدة.
Video of GP Dr Amir Khan explaining that the vaccines do not have any
animal products in and are suitable for Muslims and Hindus
• فيديو للدكتور أمير خان يوضح أن اللقاحات ال تحتوي على أي منتجات حيوانية وهي مناسبة للمسلمين
والهندوس

• هل يمكنني أخذ اللقاح خالل شهر رمضان؟ هل يبطل الصيام؟
لقد أوضح علماء المسلمين أيضًا أن الحقن ألغراض غير غذائية ال تبطل الصيام  ،لذا ال يزال بإمكانك
تلقي التطعيم خالل شهر رمضان.
كما أصدرت الجمعية الطبية اإلسالمية البريطانية نصائح محددة تحث المسلمين الذين يحتفلون بشهر
رمضان بعدم تأخير الحصول على اللقاح.
نصيحة لألشخاص الذين يتبعون العقيدة الهندوسية
• أنتج نيسدن تيمبل مقطع فيديو في جواجرانتى لشرح الحقائق حول فيروس كورونا ،مما يوفر الطمأنينة
بشأن سالمة وفعالية اللقاح.
Neasden Temple has produced a video in Guajarati
• فيديو للدكتور أمير خان (ممارس عام) يوضح أن اللقاحات ال تحتوي على أي منتجات حيوانية وهي
مناسبة للمسلمين والهندوس
• Video of GP Dr Amir Khan explaining that the vaccines do not have
any animal products in and are suitable for Muslims and Hindus
نصائح ألتباع العقيدة اليهودية
• أصدر مؤتمر الحاخامات األوروبيين بيانات موقف بشأن لقاح أكسفورد أسترا زينيكا.
position statements on the Oxford-AstraZeneca vaccine
نصائح لألشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة نباتي
• المجتمع النباتي  :Vegetarian Societyما تحتاج لمعرفته حول لقاح COVID-19
• المجتمع النباتي  :Vegan Societyاالستجابة للقاح COVID-19

