ما الذي يجب أن
أعرفه عن التطعيم
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ستحمي نفسك

واآلخرين

هل اللقاحات آمنة؟

جميع اللقاحات المتوفرة في أستراليا:
آمنة وفعّ الة

تم اختبارها عىل عدد كبير من األشخاص حول
العالم

عند أخذ الجرعات الكاملة من

لقاح كوفيد:19-

تقلّ احتماالت إصابتك بكوفيد19-

اجتازت معايير سالمة صارمة وضعتها هيئة
تنظيم األدوية المستقلة في أستراليا وهي إدارة
السلع العالجية (Therapeutic Goods
)Administration

تقلّ احتماالت نقلك لكوفيد 19-لآلخرين
تقلّ احتماالت معاناتك من المرض الشديد إذا

أص َ
بت بكوفيد19-
ِ

أنت تساعد في حماية األشخاص الذين ال

يستطيعون أخذ اللقاح ألسباب طبية

كلما زاد عدد األشخاص الذين أخذوا اللقاح،

قلّ عدد اإلصابات بالفيروس ونقله وقلّ عدد

حاالت المرض والوفاة.

ستستطيع العودة إىل
حياتك اليومية

قد تحتاج إىل أخذ اللقاح من أجل:
المشاركة في بعض األنشطة اليومية أو
استخدام بعض الخدمات اليومية
االستمرار في الذهاب إىل العمل
السفر إىل خارج أستراليا

علي انتظار لقاح
هل يجب
ّ
ّ
متوفر حالياً في
غير

أستراليا؟

ّ
متوفرة في أستراليا -
هناك ثالثة لقاحات
أسترازينيكا ()AstraZeneca
وموديرنا ( )Modernaوفايزر (.)Pfizer
ليس هناك ما يضمن اعتماد أي لقاحات
أخرى لالستخدام في أستراليا في المستقبل.
ّ
المتوفرة حاليا ً.
ومن األفضل أخذ إحدى اللقاحات

cfre.org.au/lgbtiq-covid
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لدي بطاقة مديكير
ليس
ّ

أو أنا أحمل تأشيرة -

هل يمكنني أخذ اللقاح؟

لقاحات كوفيد 19-مجانية لجميع األشخاص في
أستراليا ،من ضمنهم:
الالجئين
طالبي اللجوء

ُ
كنت:
هل اللقاح آمن إذا
أتلقى عالج هرموني؟
نعم ،اللقاح آمن إذا كنت تتلقى العالج الهورموني

بوصفة من طبيب.

أتناول أدوية وقائية ()PrEP؟
نعم ،اللقاح آمن إذا كنت تتناول أدوية وقائية ()PrEP

أتناول األدوية المضادة للفيروسات القهقرية؟

حاملي التأشيرات المؤقتة

نعم ،اللقاح آمن إذا كنت تتناول األدوية المضادة

للفيروسات القهقرية.

الطالب الدوليين
المهاجرين المؤقتين
ال تحتاج إىل بطاقة مديكير أو مع ّرف رعاية صحية
فردي ( )IHIألخذ لقاح كوفيد.19-

أتناول أدوية أخرى أو أعاني من حالة طبية؟
في العديد من الحاالت ،نعم .تحدّث إىل طبيبك أو
ّ
المتوفرة لك.
مقدّم الرعاية الصحية حول خيارات اللقاح

لن يؤثر حصولك عىل
لقاح كوفيد 19-عىل
تأشيرتك أو أهل ّيتك
للحصول عىل الدفعات
الحكومية.

ماذا أفعل إذا عانيت من
تجربة سيئة عند أخذ اللقاح؟
يمكنك تقديم شكوى إىل دائرة الصحة في والية

فيكتوريا حول أي خدمة تقدّمها الدائرة أو أي جهة تقدّم
خدمات تم ّولها الدائرة .وهذا يشمل مراكز التطعيم

العامة.

ص ُ
بت بكوفيد19-
لقد أ ُ ِ

وتعافيت منه  -هل يجب
علي أخذ اللقاح؟
ّ
نعم ،ال يزال يتع ّين عليك أخذ اللقاح بعد

التعافي من كوفيد.19-

cfre.org.au/lgbtiq-covid
المعلومات الواردة في صحيفة الحقائق هذه مُ حدّثة
منذ  29تشرين األول/أكتوبر .2021

المعلومات صادرة من دائرة الصحة في والية فيكتوريا ووزارة الصحة

األسترالية .يمكنك الحصول عىل المزيد من المعلومات حول السالمة
نحن نعترف باألوصياء التقليديين لألرض التي نعمل عليها
ونقدّم االحترام لشيوخهم السابقين والحاضرين والمستقبليين.

من كوفيد 19-واللقاحات بلغات أخرى من الموقع اإللكتروني لحكومة

والية فيكتوريا والموقع اإللكتروني للحكومة األسترالية.
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