
 
 
 

 كلنا نتساءل عن اللقاح 
 

 آمنة؟ 19-ھل لقاحات كوفید
 

آمنة وفعالة.  19-لقاحات كوفید  الكندیة. المقدمة في كندا  التابعة لوزارة الصحة  العلمیین  الخبراء واألطباء  لجنة  أوفت ھذه  وافقت علیھا 
 لقاح آخر في كندا. اللقاحات بنفس معاییر الجودة والسالمة المستعملة في أي 

 
 تتوفر كندا وكیبیك على نظام شامل جدا لرصد اللقاحات. 

 
 ؟19-ما مدى فعالیة اللقاحات ضد كوفید

 
  إذا كانت عندك انشغاالت بشأن اللقاحات، % ضد األمراض الشدیدة واالستشفائیة والوفاة.80فعالة بنسبة تفوق   19-جمیع اللقاحات كوفید 
 عندھا ستكون قادرة على اتخاذ قرار على درایة.  الرعایة الصحیة الذي یجري تقییمك في مركز التلقیح.فتحدث مع مختص 

 
 لماذا التلقیح مھم؟

 
كوفید  اللقاحات ضد  المضاعفات. 19-تمنع  الشدیدة ومخاطر  كوفید  األمراض  التلقیح ضد  من  الرئیسي  من حاالت   19-الھدف  الحد  ھو 

المرتبطة   والوفیات  للخطر. 19-بكوفید االستشفاء  عرضة  األكثر  الصحیة  ألولئك  الخدمات  أنشطة  تنظیم  في  أیضا  یساھم  أن  وینبغي 
  واالجتماعیة والسماح للسكان بالعودة إلى الحیاة الطبیعیة في أقرب اآلجال.

 
 من ھو في خطر؟

 
والذین یكثر مخالطتھم األشخاص    بأمراض مزمنة، كما أن المصابین   .19-كبار السن ھم أكثر عرضة لتطویر مضاعفات والموت من كوفید 

  ولكن العمر ما زال عامل الخطر الرئیسي. معرضون للخطر أیضا،   المصابین أو الذین یعانون من ضعف المناعة،
 

 أین أستطیع الحصول على التلقیح؟
 

 التلقیح مجاني. .Québec.ca/vaccinCOVIDزر موقع    للعثور على أقرب موقع لك والتواریخ المتاحة، تستطیع التلقیح بموعد وبدون موعد.
 اص. في القطاع الخ 19-وال تقدم تالقیح كوفید 

 
 ماذا لو واجھت مشكلة في استعمال اإلنترنت؟ 

 
اتصل بالرقم    إذا ما كان عندك االستفادة من اإلنترنت،  اطلب المساعدة من األسرة أو األصدقاء.  إذا كان عندك مشكلة في استعمال اإلنترنت، 

  (رقم الھاتف المجاني). 1-877-644-4545

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


 

 أستطیع الحصول على اللقاح حتى بال بطاقة تأمین صحي؟ھل 
 

ألن ھذا إجراء صحي عام   19-فما زال بمقدورك الحصول على لقاح كوفید   إذا لم تكن مقیما دائما ولم یكن عندك بطاقة تأمین صحي، 
المعلومات إال لتحدید ھویة األفراد في  وال تستعمل ھذه   تستطیع التلقیح.   بغض النظر عن وضع الھجرة،  لحمایة كل من یعیش في كیبیك.

-644-877-1اتصل بالرقم    إذا ما كان عندك بطاقة تأمین صحي،  وال ترسل إلى السلطات وال تستعمل ألغراض أخرى. سجل التلقیح.
 (رقم الھاتف المجاني).  4545

 
 ؟ 19-كم جرعة لقاح أحتاج ألضمن وقایتي من كوفید

 
الجرعة الثانیة ضروریة لتقلیل انتقال العدوى وزیادة الحمایة التي یوفرھا   على األقل لتكون فعالة.یوما  14تستغرق الجرعة األولى 

 سیكون عندك حمایة كافیة. بعد أسبوع من تلقي ھذه الجرعة الثانیة، الجرعة الثانیة فعالة بعد نحو أسبوع واحد. وكذلك مدة الحمایة.
 الثانیة ثمانیة أسابیع أو أكثر بعد الجرعة األولى.یجب إعطاء الجرعة  لحمایة أحسن،

 
تثیر العدوى   ضروري تلقي جرعة واحدة من اللقاح. یوما على األقل من تطعیمھم،  21قبل  19-بالنسبة لألشخاص الذین تعرضوا لكوفید 

سیكون لھا تأثیر معزز   19-للمصاب بكوفید لذا فإن جرعة اللقاح المعطاة  استجابة الجھاز المناعي مثلما تفعل الجرعة األولى من اللقاح.
 تلقي جرعتین من اللقاح.  19-اعلم أنھ لیس خطرا على من كان مصاب بكوفید  تماما مثل الجرعة الثانیة لغیر المصاب.

 
 یعطى لك موعد ثان في مركز التلقیح للجرعة الثانیة. 

 
 ھل سیعطى لي إثبات للتلقیح؟

 
یتوفر كذلك  .19-بما فیھ لقاحات كوفید   وینطبق ھذا على جمیع اللقاحات،  نسخة ورقیة من إثبات التلقیح.تعطى لك    عند التلقیح،  في كیبیك، 

كوفید  تلقیحك ضد  بعد  التلقیح  رقمي على  ملف   .19-إثبات  التلقیح ھو  اإلثبات على  الجھاز    PDFھذا  أو  الحاسوب  تنزیلھ من  تستطیع 
 باالحتفاظ بنسخة ورقیة من اإلثبات.  شدیداینصح   لقیح،حتى لو كان عندك إثبات رقمي على الت المحمول.

 
كوفید  من  التلقیح  في  ،19-بعد  التلقیح  على  الرقمي  دلیلك  تنزیل  كذلك  الذاتیة  تستطیع  الخدمة  علیھ، .بوابة   راجع  لالطالع 

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale. ،سیطلب منك تقدیم المعلومات التالیة:  بمجرد دخولك إلى البوابة 
 

 اسمك الشخصي والعائلي؛ •
 تاریخ میالدك؛  •
 ؛19-تاریخ أول تلقیح لك ضد كوفید  •
 األول؛ 19-كوفید االسم التجاري للقاح  •
 رقم تأمینك الصحي؛  •

 
لن تتمكن من تنزیل   في ھذه الحالة، ما لم تظھر رسالة خطأ. ، ستتمكن من تنزیل دلیل التلقیح الرقمي بمجرد التحقق من ھذه المعلومات، 

 تظھر رسالة خطأ إذا:  إثباتك على البوابة.

ة في سجل التلقیح في كیبیك أو في سجل مجلس كیبیك للتأمین الصحي  ال تتطابق بعض المعلومات التي قدمتھا مع المعلومات الوارد •
)Régie de l’assurance maladie du Québec(. 

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale


 

 والداك غیر مسجلین لدى المجلس. •

 ویجري العمل على توفیر دلیل رقمي على التلقیح لجمیع الملقحین.
 تنزیل إثباتاتھم عن طریق البوابة.عاما أو أقل من  14لن یتمكن من ھم في سن 

 
أخطاء،   إذا تتضمن  التلقیح  إثبات  من  الرقمیة  النسخة  أو  الورقة  المواعید   فیجب تصحیحھا.  كانت  بوابة  موعد على  تحدید  إال  علیك  ما 

(Clic Santé)   19-على اإلنترنت عن طریق اختیار خدمة استكشاف األخطاء لكوفید  (COVID-19 Vaccine - Troubleshooting). 
 ثم ال بد أن تذھب شخصیا إلى مركز التلقیح مع بطاقة التأمین الصحي أو غیرھا من الھویة.

 
 زر موقع: لمزید من المعلومات عن إثبات التلقیح،

-19-covid-the-of-coronavirus/progress-z/2019-issues/a-alth/healthhttps://www.quebec.ca/en/he
vaccination-19-covid-vaccination/proof 

 
 التلقیح خیر وسیلة للحمایة.  .19-تذكر: یقلل اللقاح من األعراض ویمنع المضاعفات الطبیة المرتبطة بكوفید

 


