
وحده التطعيم يحمي بشكٍل فعاٍل وآمن من 

إصابات كوفيد-19 املرضية.

التطعيم تحمون به أيًضا اآلخرين، عىل سبيل املثال، 

من أفراد العائلة أو دائرة األصدقاء.

من خالل التطعيم، يصبح اسرتجاع مزيٍد من 

الحريات ممكًنا يف حياتكم اليومية.

ما نراه منذ أشهر عىل الصعيد العاملي كاآل�: كوفيد-19 هو مرٌض جسيم له مضاعفات 

خط�ة وُمسبِّبة للوفاة. ويوفِّر التطعيم الوقا� ضدَّ ف�وس كورونا الح�ية األك فعاليًة، 

ما يُفِقد الف�وس بالنسبة لكم أيًضا ما قد يتسبب فيه من هلع. أما عن اللقاحات 

الة، وقد منعت حتى اآلن يف أملانيا حدوث  املضادَّة لف�وس كورونا، فهي آمنٌة وفعَّ

عرشات اآلالف من حاالت الوفاة. صحيح أنَّ اللقاحات ال ¬كنها أن تقي من اإلصابة 

املرضية بنسبة مائة باملائة، ولكن األشخاص املُلقَّح´ ال يلتقطون العدوى إال يف حاالت 

نادرة جًدا وبالعادة ال ¬رضون مرًضا شديًدا. برجاء مراعاة أنَّ غالبية اللقاحات 

ال تُكتَسب بها الح�ية الكاملة إال بعد أخذ الجرعة الثانية – ¼ا يف ذلك الح�ية 

من ساللة دلتا املُتحوِّرة.

كلُّ تطعيم يُعطى ال يحميكم أنتم فقط، بل يحمي أيًضا األشخاص يف محيطكم. مع 

Êتُّعكم بح�ية التطعيم الكاملة، يصبح خطر انتقال العدوى لآلخرين عن طريقكم أقلَّ 

بكث�. بالتايل، تنعمون براحة بال أك بكث� عند االلتقاء باألشخاص يف محيطكم صغاًرا 

كانوا أم كباًرا، ك� و¬كنكم مثالً معاودة االحتفال معهم بشتى املناسبات. ومن خاللكم 

أنتم ومع كة عدد املُلقَّح´ تتوفَّر ح�يٌة أفضل يف هذا البلد، السي� لألطفال تحت سن 

الثانية عرش، والذين Ò يُعتَمد لهم بعد أيُّ لقاح، وكذلك لألشخاص الذين ال يستطيعون 

أخذ التطعيم بسبب أمراٍض ما سابقة.

َّ́ تقييدها يف جميع  يستعيد األشخاص املُلقَّحون بالكامل الحريات التي كان قد تع

حتم يصبح ¼قدوركم، عىل سبيل املثال،  أنحاء العاÒ أثناء فرتة جائحة كورونا. إذا تلقَّ

الذهاب إىل املطاعم أو دخول السين� أو زيارة ح�م السباحة دون الخضوع قبل ذلك 

لالختبار. باإلضافة إىل ذلك، ال تنطبق عليكم عندها القيود املفروضة عىل االتصاالت 

االجت�عية. عىل جميع َمن ليسوا من املُلقَّح´ أو املتعاف´ تقديم اختبار راهن للكشف 

َّ́ عليهم معاودة دفع تكاليفه بنفسهم اعتباًرا  عن اإلصابة بف�وس كورونا، والذي سيتع

من شهر ترشين األول/ أكتوبر. وسيُستَثنى من ذلك األشخاص الذين Ò تصدر بعد توصية 

بتلقيحهم (األطفال دون سن 12 عاًما، األشخاص املصاب´ بأمراض سابقة معينة).
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إنَّ تحقيق نسبة تلقيح عالية من شأنه إرجاع 

الحريات واألوضاع الطبيعية.

التطعيم يحمل مخاطر أقل بكث§ من اإلصابة 

بعدوى كورونا.

إذا ما أخذ الكث� من الناس التطعيم، نضمن مًعا بقاء املدارس، والسين�ت، واملسارح، 

واملتاجر، واملطاعم مفتوحة. هناك قيود عدة قد أثقلت كاهلنا جميًعا لكوننا Ò يعد 

¼ستطاعنا االلتقاء ضمن مجموعات كب�ة. ومع ذلك، يبقى من املهم أن نظلَّ عىل التزامنا 

بقواعد AHA + L، أي ترك مسافة للتباعد، والحرص عىل النظافة الصحية، وارتداء الك�مة 

يف الحياة اليومية، والتهوية بانتظام. إال أنَّ التطعيم هو الطريق األسلم نحو التمكن من 

عيش حياتنا ومزاولة أع�لنا بال قيود.

يبقى قرار أخذ التطعيم قراركم الشخيص البحت. فكروا لدى موازنة األمور يف أنفسكم، ويف األشخاص من حولكم، 

ويف الحياة اليومية لجميع السكان يف أملانيا.

التطعيم الوقا� ضدَّ ف�وس كورونا مجاãٌّ للجميع، ك� ولستم بحاجة لتأم´ صحي 

ألجل تلقيه. يكفي كرشط كونكم قاطن´ بأملانيا. ويف كلِّ األحوال، ستحصلون عىل إثباٍت 

شخيص عىل أنَّه قد تمَّ منحكم تطعيمكم. وإن Ò يكن عندكم دفرت تطعيم، ستحصلون 

بعد أخذكم للتطعيم عىل شهادة تطعيم. و¬كن الحصول عىل دفرت تطعيم جديد 

يف عيادات األطباء، عىل سبيل املثال، أو لدى مكتب الصحة. فضالً عن ذلك، يَُعدُّ إثبات 

التطعيم الرقمي ¼ثابة إمكانية إضافية لتوثيق التطعي�ت املضادة لف�وس كورونا. 

و¬كن للُملقَّح´ من خالله إدارة املعلومات بكلِّ ارتياح رقميæا عىل هواتفهم الذكية، 

ك� مثالً وقت أخذ التطعيم ونوع اللقاح.

يستغرق التطعيم وقًتا قليالً – و½كن يف الكث§ 

من األحيان أخذه بدون موعد ُمسَبق.

لقد أصبح اآلن هناك الكث� من عروض التطعيم. فيمكن أخذ التطعيم إما يف عيادات 

األطباء، أو بالرشكات، أو يف مراكز التطعيم، أو أيًضا يف إطار حمالت التطعيم ضدَّ كوفيد-19

التي يتمُّ شنها عىل املستوى اإلقليمي. بل ويف الكث� من األحيان ¬كن أيًضا منح التطعي�ت 

بدون موعد ُمسبَق. استفرسوا لدى طبيبتكم أو طبيبكم أو ربة أو رب عملكم عن إمكانية 

أخذ التطعيم الوقا� ضدَّ ف�وس كورونا، أو اسألوا يف مراكز التطعيم، أو استعلموا ع� 

يُجرى بالقرب منكم من حمالت تطعيم عىل املستوى اإلقليمي. و¼جرد اختياركم لعرض 

التطعيم املناسب، لن يستغرق التطعيم نفسه إال القليل من الوقت: سيوعيكم طبيب 

أو طبيبة التلقيح بشأن التطعيم ويعطيكم شكة بسيطة يف الَعُضد، أي الجزء العلوي من 

َّ́ عليكم البقاء تحت املالحظة يف ع´ املكان ملدة  الذراع. وبعد أخذ التطعيم، يتع

15 دقيقة – وهذا كلُّ ما يف األمر. بالعادة تكونون قد انتهيتم يف غضون نصف ساعة.
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وال لدفرت تطعيم.
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ك� هو الحال بالنسبة ألي تطعيم، قد تكون هناك أيًضا بعد أخذ التطعيم املضاد ملرض 

كوفيد-19 تفاعالت للقاح، ومنها الحمى أو الصداع عىل سبيل املثال. مثل هذه األعراض 

بالعادة تختفي بعد يوم إىل ثالثة أيام. أما اآلثار الجانبية الشديدة، فحدوثها نادٌر جًدا. 

ويَُعدُّ خطر اإلصابة الشديدة ¼رض كوفيد-19 أكرب بكث� من خطر حدوث أي أثر 

جانبي للقاح. للمقارنة: كلُّ سابع إصابة ¼رض كوفيد-19 تتخذ مساًرا حرًجا، يف ح´ 

أنَّ ما يتجاوز حد اآلثار الجانبية الخفيفة واملُتوقَّعة من تفاعالت للقاح فعليæا Ò يتّم رصده 

إال يف حاالت نادرة جًدا. هذا وينرش معهد باول إيرليش عىل موقعه اإللكرتوã البالغات 

عن جميع حاالت االشتباه بحدوث آثار جانبية يف سياق تلقي تطعي�ت كوفيد-19.
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