ماذا يحدث
بعد التطعيم
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هل سأعاني من أي آثار جانبية

بعد التطعيم؟

قد تعاني من اآلثار الجانبية بعد الجرعة األوىل
أو الثانية أو الجرعتَين من لقاح كوفيد19-

ماذا لو شعرت بالمرض بعد

التطعيم؟

يجب أن تستشير طبيبك أو مقدّم الرعاية الصحية
في أقرب وقت ممكن إذا مرضت أو شعرت
بتوعّك بعد التطعيم .إذا لم تكن قادرا ً عىل زيارة
الطبيب ،يجب عليك االتصال بالخدمات التالية:

ّ
والمتوقعة:
قد تشمل اآلثار الجانبية الشائعة
األلم في موضع الحقنة والشعور بالتعب وآالم
في العضالت وصداع وحمى وقشعريرة وآالم في
المفاصل

( Nurse-on-Callممرّضين تحت الطلب)
عىل الرقم 1300 60 60 24

عادة ما تكون اآلثار الجانبية خفيفة وتستمر
ليوم أو يومين

خصص لفيروس
الخط الساخن الوطني المُ ّ
كورونا عىل الرقم 1800 020 080

هل هناك أي آثار جانبية

خطيرة أكثر؟

هناك احتمال نادر جداً أن تعاني من آثار
جانبية أخطر
يمكنك مراجعة المعلومات عبر موقع حكومة
والية فيكتوريا حول اآلثار الجانبية األكثر
خطورة أو التحدّث إىل طبيبك لمعرفة المزيد

 000إذا كنت تعاني من صعوبة في التن ّفس أو
تسارع في ضربات القلب ،أو تُصدِر صفيرا ً عند
التن ّفس ،أو كنت مريضا ً جدا ً أو تشعر بتوعّك
شديد
ّ
تتوفر كل هذه األرقام عىل مدار الساعة.
تعمل الحكومة األسترالية عىل تطوير برنامج
للمطالبات لألشخاص الذين عانوا من رد فعل
قوي عىل لقاح كوفيد 19-وكان له آثارا ً متوسطة
إىل كبيرة عليهم.
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هل من الممكن أن أنقل

كيف يمكنني إثبات أنني أخذت

فيروس كوفيد 19-أو أن أُصاب

لقاح كوفيد19-؟

بعد أخذ الجرعات الكاملة من لقاح كوفيد:19-

سيتم
بمجرد أن تأخذ الجرعات الكاملة من اللقاح،
ّ
مخصصة لك
إنشاء شهادة رقمية لكوفيد19-
ّ
تلقائيا ً.

به حتى بعد أخذ اللقاح؟

تقلّ احتماالت إصابتك بكوفيد19-
تقلّ احتماالت نقلك لكوفيد 19-لآلخرين
تقلّ احتماالت معاناتك من المرض الشديد
أص َ
بت بكوفيد19-
إذا ِ
ال يزال هناك احتمال لإلصابة بالفيروس ونقله
حتى بعد أخذك للقاح .للحفاظ عىل سالمتك
وسالمة اآلخرين:
يجب عليك االستمرار بممارسة السلوكيات
التي تحميك من كوفيد (بما في ذلك ارتداء
الكمامة التي تثبت بإحكام عىل الوجه)
ّ
يجب عليك االستمرار بااللتزام بالقيود
الحالية

يمكنك الحصول عىل شهادتك بثالثة طرق:
إذا كان لديك بطاقة
مديكير ،يمكنك الحصول
عىل شهادتك من خالل
تطبيق Express Plus
 Medicareأو myGov
إذا لم يكن لديك بطاقة مديكير ولكن لديك
معرّف رعاية صحية فردي ،فيمكنك طلب
شهادة حصولك عىل اللقاح عبر اإلنترنت
من خالل myGov
إذا لم يكن لديك بطاقة مديكير وال معرّف رعاية
صحية فردي ،يمكنك االتصال بسجل التطعيم
األسترالي (Australian Immunisation
 )Registerللحصول عىل شهادة ورقية
يمكنك إضافة شهادتك
الرقمية لكوفيد 19-إىل
تطبيق Service Victoria
أو إبراز نسخة ورقية عنها.
كما يمكنك اآلن الحصول
عىل شهادة دولية للتطعيم
ضد كوفيد 19-لمساعدتك
عىل إثبات أنك قد أخذت
اللقاح بالكامل عند السفر إىل
الخارج.
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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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