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صابة المعرضون للخطر أكثر من غيرهم لإللألشاخص  أولا  تقديم اللقاحيتم 
 .19-كوفيدبمضاعفات 

 

يزر امن صنع شركتي بف) 19-يوجد في المملكة المتحدة لقاحان ضد كوفيد
وكالهما يحتاجان إلى . سوف يتم تقديمها أولا ( بيون تيك وأسترازينيكا

لن يحصل اللقاحين على ترخيص . جرعتين منفصلتين لتقديم حماية أفضل
من قبل وكالة تنظيم األدوية  سيعتمدتسويق كامل في المملكة المتحدة لكنه 

 .لسالمة والفعاليةلكامل لتقييم اال بحسب MHRAمنتجات الرعاية الصحية و

 

هي مجموعة استشارية مستقلة وقد أوصت  JCVIاللجنة المشتركة للقاحات 
لخطر  لألكثر عرضةهذه اللقاحات أولا  NHSبأن تقدم خدمة الصحة الوطنية 

-أو يتوفون بسبب كوفيد خطيرة مضاعفاتعدوى أو المعاناة من الاإلصابة ب
الصف )وهذا يشمل المسنون وموظفو الرعاية الصحية والجتماعية . 19

عندما يتوفر اللقاح سوف يتم تقديمه بأسرع وقت ممكن لمجموعة (. األمامي
 .ن لخطر اإلصابة أكثر من غيرهمأخرى من األشخاص معرضو

 

 :إذا كنت فور توفره  -يجب أن تحصل على لقاح كوفيد

 

شخصاا يعيش أو يعمل في منزل رعاية الكبار في  •

 .السن

 موظف رعاية صحية في الصف األمامي •

 وظف رعاية اجتماعية في الصف األماميم •

  موظف رعاية منزلية يقدم رعاية شخصية •

 

 :بالترتيب التاليسوف يتم تقديم اللقاح 

 فوق فما سنة 80 عمرهم يبلغ من •

 فوق فما سنة 75 عمرهم يبلغ من •

 على الموصوفين والبالغين فوق فما سنة 70 عمرهم يبلغ من •
 .للمرض عرضة أكثر أنهم

 فوق فما سنة 65 عمرهم يبلغ من •

 طويلة مرضية حالت من ويعانون 64 و 16 بين عمرهم يبلغ من •
(التالية الصفحة في الموجودة الالئحة راجع) األمد



 

 

 

 :تتضمن الحالت الصحية طويلة األمد     

مثل اللوكيميا وسرطان الغدد اللمفاوية أو الورم )سرطان الدم  •

 (النقوي

 مرض السكري •

 مشكلة قلبية •

شكوى صدرية أو صعوبات في التنفس مثل التهاب الشعب  •

 الهوائية وانتفاخ الرئة أو ربو حاد

 مرض كلوي •

 مرض كبد •

مثل عدوى التهاب كبد أو )مناعة منخفضة بسبب مرض أو معالجة  •

 (األدوية الستيروئيدية أو العالج الكيماوي أو العالج اإلشعاعي

 خضعت لعملية زرع عضو •

 )نقص تروية( TIAتعرضت ألزمة أو نوبة إقفارية عابرة  •

أو ) هزال للعضالت مثل الصرع والعتهحالة عصبية أو حالة  •

 (الخرف

 صعوبة تعلم حادة أو بالغة •

 متالزمة داون •

 مشكلة بالطحال مثل مرض فقر الدم المنجلي أو استئصال الطحال •

 (فما فوق 40مؤشر كتلة الجسم )ذو وزن زائد كبير  •

 مرض عقلي حاد •
 
 

 

 يعانون والذين 64-16 بين أعمارهم تكون الذين األشخاص سيحصل
 :من كانوا إذا اللقاح على األمد طويلة صحية حالت من

 

البالغين الذين يشكلون الراعين األساسيين لكبار السن أو  •
 للمعاقين والذين ستسوء حالتهم إذا مرض القائم على رعايتهم

البالغين األصغر سناا والذين يعملون في التمريض  •
 ويقيمون في مكان العمل وطاقم العمل

 .على اللقاح 64-50بعد هذه المجموعات، فسيحصل من يبلغون بين 

فسوف يتم تقديمه لمجموعات  2021في  عندما يتوفر اللقاح بشكل أكبر
 .أكثر من السكان
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أنا أنتمي إلى إحدى المجموعات المذكورة سابقاا، لم علي أن 

 أنتظر؟
 

وتصنيعه وتسليمه كأي نوع ألنه قد سمح باستخدامه  19-يتوفر لقاح كوفيدسوف 
دواء، وسوف يتم استدعاء الناس بالترتيب وسوف تحصل على موعد عندما يحين 

  .موعدك حالما يتوفر اللقاح

 

 ؟19-من أين أستطيع الحصول على لقاح كوفيد
 

معظم الناس سوف يذهب . تقديم اللقاح حسب مجموعة إجراءاتسوف يتم 

ستقوم بعض فرق اللقاح بزيارة الناس لتقديم اللقاح . إلى أقرب مركز لقاح

 .مثل منازل الرعاية

 

ماذا إذا لم يكن المركز الذي يفترض أن أحصل به على اللقاح 

 قريباا؟

 

إذا لم تستطع الذهاب . حاول أن تذهب إلى مركز اللقاح الذي تم إرسالك إليه
موقع مناسب إلى المركز فقد يكون عليك النتظار للحصول على اللقاح في 

 .لك

بشكل شخصي أو من  19-هل أستطيع شراء لقاح كوفيد

 الصيدلية؟

 

 NHSمتوفر مجاناا من خالل خدمة الصحة الوطنية  19-ل، لقاح كوفيد
 للمجموعات المؤهلة.
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 لمزيد من المعلومات
الحصول على مزيد من المعلومات عن لقاح يمكنك 
ومكوناته وأعراضه الجانبية على المواقع  19-كوفيد
 التالية

 

https://111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov)  
www.gov.uk/government/collections/mhra-guidance-on- 
coronavirus-covid-19 

 
 الجانبية على الموقعيمكنك اإلبالغ عن األعراض    

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk   

 .تحميل تطبيق البطاقة الصفراء أو من خالل 

 
 NHSلمعرفة كيف تستخدم خدمة الصحة الوطنية 

معلوماتك، قم بزيارة 
111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/ 

yourinfoyourrights 

 

لطلب المزيد من النسخ عن هذا الكتيب، قم بزيارة 
 الموقع 

phw.nhs.wales/services-and-teams/health- 
information-resources/ 

https://111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov)
http://www.gov.uk/government/collections/mhra-guidance-on-coronavirus-covid-19
http://www.gov.uk/government/collections/mhra-guidance-on-coronavirus-covid-19
http://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
http://111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/yourinfoyourrights
http://111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/yourinfoyourrights
http://phw.nhs.wales/services-and-teams/health-information-resources/
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