
 ماذا علي أن أفعل في حالة
ظھور أعراض جانبیة؟

یمكن للقاحات، مثل أي دواء آخر، أن تسبب آثاًر ا جانبیة 

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

. المفاصل وحمى

إذا أحسست بأثر واحد أو أكثر من اآلثار الجانبیة، تحدث عن ذلك مع طبیبك 
أو صیدلیك. ینطبق ھذا على أي آثار جانبیة تشك في أنھا قد تكون مرتبطة 
باللقاح المعطى لك. یمكنك أیًضا التصریح عنھا مباشرةً عبر نظام اإلعالن 

الوطني: 

https://gd.lu/3DL2gh

  في قسم covidvaccination.lu  نشرة اللقاح متاحة على موقع
InfoVAXX

AR

 ال تغیر من عاداتك

 استمر في احترام  
السلوكیات الواقیة

ماذا علي أن أفعل بعد التطعیم؟

تتطور المناعة خالل األسابیع األولى بعد التطعیم الكامل لذلك 
فأنت لست محمیًا على الفور من كوفید-19

قد تظل قادًر ا على نقل كوفید-19 لمن حولك. استمر في تطبیق 

ماذا یجب علي فعلھ إذا الحظت ھذه األعراض؟

یجب علیك ویارة طبیب بشكل عاجل إذا واجھت أیًا 
من األعراض المشار إلیھا أعاله في األسابیع التي 

أعقبت الحقن. یرجى االتصال بطبیبك المعالج. 
یمكنك أیًضا االتصال بالخدمة الطبیة المناوبة. 

في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 112.

یمكنك أیًضا اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة غیر 
المرغوب فیھا عبر نظام التصریح الوطني:

https://gd.lu/3DL2gh

 معلومات عن
تخثر الدم

 خطر تخثر الدم ضئیل للغایة بعد التطعیم 
Vaxzevria® (AstraZeneca) بـ 

         Janssen (Johnson & Johnson

حدثت حاالت تجلطات دمویة غیر معتادة مع انخفاض 
عدد الصفائح الدمویة لدى األشخاص الذین تلقوا لقاح 

 .Janssen أو ®Vaxzevria

خطر حدوث مثل ھذا التأثیر الجانبي منخفض للغایة، 
ولكن یجب أن تظل متیقًظا ألي أعراض حتى تتمكن 
من الحصول على عالج طبي سریع لتسھیل الشفاء 

وتجنب المضاعفات.

 ما ھي األعراض المحتملة لتخثر الدم
الناتج عن التطعیم؟

ضیق التنفس
ألم في الصدر
تورم الساقین

ألم مستمرفي البطن
 أعراض عصبیة، مثل الصداع الشدید 

والمستمر أو اضطراب في الرؤیة
بقع صغیرة من الدم تحت الجلد خارج 

موقع الحقن

المصادر

معلومات مھمة بعد التطعیم

السلوكیات الواقیة.

استمر في المشاركة في االختبار واسع النطاق
 ،(Large Scale Testing)حتى إذا تم تطعیمك فعلیا 
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تبعا للقاح المعطى، قد یستوجب األمر التطعیم بجرعتین
تأكد من حصولك على موعد للجرعة الثانیة في مركز التطعیم  

المھلة الزمنیة مھمة لضمان فعالیة عالیة للقاح
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