أس�لة حول لقاحات
ئ
يل�
كوفيد19-؟ وف�ي ما ي
بعض ج
اإل�ابات.
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ما هو كوفيد19-؟

ف�روس كورونا الذي تم تحديده ألول مرة ف� ي�
كوفيد 19-هو ي
كب�رة من
وف�روسات الكورونا هي عا�ئ لة ي
أواخر عام  .2019ي
الف�روسات تشتهر بأنها تتسبب ف� ي� اإلصابة بعدوى تنفسية
ي
ج
متوسطة إلى شديدة .ض
املست�دة
ف�روسات كورونا
وت�م ي
(ا جل�ديدة) كوفيد.19-
كيف ينتشر كوفيد19-؟

التنفس�
ينتشر كوفيد 19-ف� ي� معظم األحوال عن طريق الرذاذ
ي
ع�ر
بالف�روس .وقد يحدث ذلك ب
املصاب� ن� ي
ي
ألحد األشخاص
السعال والعطس والتحدث والتنفس والغناء .كما قد ينتشر
كوفيد 19-عند مالمسة أي سطح أو ج�سم ج
الف�روس
يو�د عليه ي
ومن ثم ملس فمك أو أنفك أو عينيك بيديك دون غسلهما.
الف�روس قبل أن تظهر عليك األعراض أو
ويمكن أن ينتشر ي
تبدأ.
من املؤهل لتلقي لقاح كوفيد19-؟
يتاح جل�ميع مواط ن� ي� أونتاريو الذين تبلغ أعمارهم خمس
أك�ر الحصول على ا جل�رعة األولى والثانية من لقاح
سنوات أو ث
ألول�ك الذين تبلغ
كوفيد .19-كما تتوفر ا جل�رعات املعززة كذلك ئ
أك�ر.
أعمارهم  12سنة أو ب
مؤهل� ن� ويوصى بتلقيهم ج�رعة ثالثة ج
ك�زء
ي
هناك أفراد بعينهم
من السلسلة األولية املمتدة وا جل�رعة (ا جل�رعات) املعززة للقاح
كوفيد19-؛ وذلك بسبب االنخفاض املح�تمل للمناعة استنادً ا إلى
م��ز ايد لإلصابة بمرض حاد ودخول املستشفى.
تعرضهم خل�طر ت
للحصول على معلومات حول األهلية ،يمكنكم زيارة
.ontario.ca/covidvaccineinfo
ملاذا ج
ي�ب أن أحصل على لقاح كوفيد19-؟
إن تلقي اللقاح هو أهم ش� ي�ء يمكنك القيام به لحماية نفسك
وأحبا�ئ ك ج
وم� ت�معك من اإلصابة باملرض الشديد ودخول
املستشفى بسبب كوفيد 19-وأشكاله املتحورة.
ف�روس
ال تتسبب لقاحات كوفيد 19-ف� ي� اإلصابة بعدوى ي
الف�روس ،ح ت�ى
كورونا .بل تساعد على تشكيل املناعة ضد ي

أك�ر .األمر الذي يساهم ف� ي�
ي�تمكن ج�سمك من محاربته بسهولة ب
التقليل من خطر اإلصابة بكوفيد 19-أو ج�عل األعراض أخف
حدة ف� ي� حالة اإلصابة به.
ملاذا ج
تداب�ر الصحة
ي
ي�ب أن أتلقى اللقاح بي�نما تم إلغاء
العامة؟

وتداب�ر الصحة العامة ال
ي
تداب�ر الوقاية ف� ي� أماكن العمل
ي
إن إلغاء
يع�ن ي� اختفاء كوفيد 19-أو انتهاء ا جل�ا�ئ حة .فال يزال التطع�ي م هو
أفضل حماية من كوفيد 19-ويساعد على االحتفاظ بمستوى
التقدم الذي أحرزناه.
ال شك أن تلقي كل ا جل�رعات املوصى بها من لقاحات كوفيد19-
يظل هو أهم ش� ي�ء يمكنك القيام به لحماية نفسك وأحبا�ئ ك
ج
ف�روس كوفيد 19-وأشكاله املتحورة .فذلك
وامل��تمع حولك من ي
كب�رة من خطر تعرضك إلصابة شديدة ودخول
يقلل بصورة ي
املستشفى والوفاة.
هل ا جل�رعة املعززة من لقاح كوفيد 19-ضرورية؟

ح� ن� أن السلسلة األولية من لقاح كوفيد 19-فعالة للغاية
ف� ي� ي
ضد اإلصابة الشديدة ودخول املستشفى ،إال أنه من املهم أن
محم�ا من خالل تلقي كل ا جل�رعات املوصى بها من لقاح
ًي
تظل
كوفيد ،19-فالحماية ال�ت ي� توفرها سلسلة اللقاح األولية تقل
ج
موا�هة األشكال املتحورة.
بمرور الوقت ،وال س�يما عند
أك�ر تحديد موعد
يمكن لألفراد الذين تبلغ أعمارهم  18سنة أو ث
يوما) على
لتلقي ا جل�رعة املعززة األولى بعد مرور ثالثة أشهر (ً 84
تلقيهم ج
ألول�ك الذين تبلغ أعمارهم
لل�رعة الثانية .ويمكن ئ
 12إلى  17سنة تحديد موعد لتلقي ا جل�رعة املعززة األولى بعد
يوما) على تلقيهم ج
لل�رعة الثانية.
مرور ستة أشهر (ً 168
مؤهل� ن� لتلقي ج�رعة
ي
باإلضافة إلى ذلك ،هناك أفراد بعينهم
معززة ثانية .للحصول على املزيد من املعلومات ،ج
ير�ى زيارة
.ontario.ca/covidvaccineinfo
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بف�روس كوفيد 19-بالفعل وتعافيت .هل ال
لقد أصبت ي
ج
بحا�ة إلى تلقي اللقاح؟
زلت

ال يتوفر ف� ي� أونتاريو سوى اللقاحات ال�ت ي� اع�تمدتها وزارة الصحة
الكندية.

نعم ،ال يزال ج
ي�ب عليك تلقي ج�ميع ا جل�رعات املوصى بها من
لقاح كوفيد 19-لزيادة الحماية من اإلصابة الشديدة ودخول
املستشفى.

تعرف على املزيد حول اللقاحات من
موقع وزارة الصحة الكندية على الويب.

ح�تى إذا كنت قد تعافيت من كوفيد ،19-فذلك ال يع�ن ي� أنك
بالف�روس وتنقل العدوى بي�نما ال تظهر
محصن وقد تُ�صاب ي
عليك أي أعراض .ومع انتشار أشكال متحورة ج�ديدة ،من املهم
محم�ا بلقاحات كوفيد.19-
ًي
أن تظل

هل ج
ي�ب أن يساور�ن ي� القلق بشأن اللقاحات ال�ت ي� تم
تطويرها على ج
ع�ل؟

ال داعي للقلق .ال تتوفر ف� ي� أونتاريو سوى اللقاحات ال�ت ي� اع�تمدتها
واعت�رتها آمنة وفعالة.
ب
وزارة الصحة الكندية،

ثً
بف�روس كوفيد ،19-فربما يكون من
حدي�ا ي
إذا كنت قد أصبت
غ�ر مسبوقة من التعاون وال�تمويل لدعم هذه
األفضل االنتظار وتلقى ج�رعتك التالية بعد مرور ستة أشهر على تطبيق مستويات ي
ا جل�هود ف� ي� ج�ميع أنحاء العامل.
اإلصابة .ويمكنك التحدث مع مقدم الرعاية الصحية للحصول
املثال� اع�تمادً ا على عمرك
على املزيد من املعلومات حول الوقت
ي
لقد ظل الباحثون يدرسون لقاحات  mRNAويعملون عليها
وعدد ا جل�رعات ال�ت ي� تلقيتها وحالتك الصحية.
أك�ر من  10أعوام ،ولهذا أمكن االنتفاع من تقنية mRNA
منذ ث
بسرعة ف� ي� تطوير لقاح كوفيد.19-
هل سأعا�ن ي� من آثار ج�انبية؟
ج
غ�رها إلى
ير�ع السبب ف� ي� تطوير هذه اللقاحات أسرع من ي

يخت�ر بعض األشخاص ردود
كما هو الحال مع أي لقاح ،قد ب
فعل وآثار ج�انبية خفيفة ستنتهي خالل بضع ساعات من تلقي
اللقاح أو قد تس�تمر بضعة أيام بعدها .وتعد هذه اآلثار ا جل�انبية
ف�روس كوفيد19-
زءا من ج�هود ا جل�سم ف� ي� تكوين املناعة ضد ي
ج� ً
بعد تلقي اللقاح .ض
ً
تغ�رات
شيوعا ي
األك�ر
وتت�من اآلثار ا جل�انبية ث
لونية (مثل األحمر أو ج
األر�وا�ن ي�) ،إلى ج�انب التهاب أو تورم ف� ي�
الذراع حيث تم تلقي الحقنة ،وتعب وصداع وأمل ف� ي� العضالت
واملفاصل وارتعاش أو حمى خفيفة.

س��ز ول بعد
إذا شعرت بآثار ج�انبية ي
تث�ر قلقك أو ال تبدو أنها ت
ف� ج
ر�ى التواصل مع مقدم الرعاية الصحية املتابع
بضعة أيام ،ي
لحالتك.
هل لقاحات كوفيد 19-آمنة؟
ً
أك�ر أنظمة
نعم .تمتلك وزارة الصحة الكندية
واحدا من ث
ج
املرا�عة العلمية صرامة ف� ي� العامل وال توافق على أي لقاح إال إذا
معاي�ر الصناعة وا جل�ودة.
ي
آم�ا ،وفعا ًال ،ويفي بأعلى
كان ًن

ربما تكون لقاحات كوفيد 19-قد تم تطويرها على ج
ع�ل ،لكننا
اتخذنا ج�ميع ج
اإل�راءات واتبعنا كل الخ�طوات ضل�مان أنها آمنة
وفعالة.
ما هي ج
إ�راءات اع�تماد اللقاح؟

وتسخ�ر موارد ها�ئ لة ف� ي� ج�ميع أنحاء العامل بهدف
ي
تم حشد
ف
تطوير لقاحات كوفيد ،19-األمر الذي ساعد � ي� اإلسراع من
عملية اع�تماد اللقاح بكفاءة وفعالية .وي�ش مل ذلك مواءمة
الدول� يب� ن� مختلف العلماء
ال�رام� البحثية القا�ئ مة ،والتعاون
ب
ي
ج
والحكومات ،وزيادة ال�تمويل املخصص لهذا الغرض ،واإلسراع
والتع�يل ج
ج
مشارك� ن� ف� ي� ج
بإ�راء
الت�ارب اإلكلينيكية،
ي
باستقطاب
ج
الت�ارب اإلكلينيكية إلثبات مدى فعالية اللقاح .وقد اضطلعت
ج
املستقل� ن� بمهمة
ي
الكندي� ن�
ي
م�موعة من أفضل العلماء
ج
مرا�عة البيانات بدقة قبل اع�تماد اللقاحات واعتبارها آمنة

وفعالة للشعب الكندي .تم اتباع كافة خطوات األمان عند اع�تماد
هذه اللقاحات.
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ج
يمكنك معرفة املزيد حول ج
املرا�عة
إ�راءات عملية
واالع�تماد من موقع ويب وزارة الصحة الكندية.
ما هي اآلثار ا جل�انبية طويلة األمد لهذا اللقاح؟
ال ج
خط�رة ح�تى اآلن للقاحات كوفيد،19-
تو�د آثار ج�انبية ي
بحسب الدراسات ا جل�ارية حول اآلثار ا جل�انبية طويلة األمد
للقاحات .وما زال األشخاص الذين تلقوا اللقاح ف� ي� الدراسات
يخضعون للمراقبة الكتشاف أي آثار ج�انبية طويلة األمد.
ملعرفة املزيد من املعلومات حول اآلثار العكسية بعد
التحص� ن� ( )AEFIsأو لإلبالغ عن أحد هذه اآلثار ،ج
ير�ى زيارة
ي
صفحة ويب أمان لقاح وزارة الصحة العامة ف� ي� أونتاريو.
هل اآلثار ا جل�انبية ج
لل�رعة الثانية أو ا جل�رعات املعززة أسوأ من
آثار ا جل�رعة األولى؟
قد يتعرض بعض األشخاص إلى آثار ج�انبية قوية بعد تلقي
ا جل�رعة الثانية من اللقاح .تحدث اآلثار ا جل�انبية ج
نتي�ة قيام
ج
نظامك املناعي ببناء منظومة حماية ج
وبم�رد حصول
لل�سم،
ج
است�ابة ج�سمك املناعية
نظامك املناعي على ا جل�رعة األولى ،تكون
أقوى ج
تش�ر إلى أن اللقاح
لل�رعة الثانية .وهذه عالمة ج�يدة ،ي
يؤدي وظيفته!
تكون اآلثار ا جل�انبية ج
لل�رعات املعززة شبيهة باآلثار ا جل�انبية
ج
رعت� ن� األولى والثانية .وقد تس�تمر اآلثار ا جل�انبية الشا�ئ عة بضع
لل� ي

تغ�ر
ساعات أو عدة أيام عقب تلقي اللقاح ،وقد ت�ش مل حدوث يّ
ف� ي� لون ا جل�لد (على سبيل املثال إلى األحمر أو ج
األر�وا�ن ي�) ،إلى ج�انب
حدوث التهاب أو تورم ف� ي� الذراع الذي تلقيت فيه الحقنة ،أو
إرهاق ،أو صداع ،أو أمل ف� ي� العضالت واملفاصل ،أو قشعريرة ،أو
حمى خفيفة.
هل من املح�تمل أن يصيب�ن ي� اللقاح بكوفيد19-؟

غ�ر ممكن .ال يمكن أن تصاب بكوفيد 19-أو أي مرض معدٍ
هذا ي
آخر بسبب اللقاح .كل اللقاحات ال�ت ي� اع�تمدتها وزارة الصحة
الف�روس املسبب
الكندية ليست حية ،أي أنها ال تحتوي على ي
لكوفيد.19-

هل من املمكن أن أصاب بكوفيد 19-بعد تلقي اللقاح؟
غ�ره
يقلل اللقاح من مخاطر اإلصابة بكوفيد ،19-لكنه مثل ي
من اللقاحات ،ال ض
تماما على خطر اإلصابة ،وخاصة ف� ي� ظل
يق� ي� ً
الف�روس املس ت�مر ف� ي� ج
امل� ت�مع.
انتقال ي
ج
كب�رة من خطر اإلصابة الشديدة
بدر�ة ي
إن تلقي اللقاح يقلل
باملرض والبقاء ف� ي� املستشفى واملوت ،وهو أفضل وسيلة
لحماية نفسك ومن حولك من اإلصابة الشديدة باملرض بسبب
كوفيد.19-
هل يؤثر لقاح كوفيد 19-على خصوب�ت ي�؟ ماذا إذا كنت حبلى
اآلن؟
ال ج
حال�ا أن لقاحات كوفيد 19-تسبب العقم.
يو�د أي دليل ًي
بل إن تلقي كل ج�رعات لقاح كوفيد 19-قبل الحمل أو أثنا�ئ ه
املستقبل� من خطر اإلصابة بكوفيد19-
يحميك أنت وطفلك
ي
أثناء الحمل.
هل لقاح كوفيد 19-آمن على الحامل أو املرضع أو ال ت� ي�
تخطط للحمل؟
نعم .يمكنك تلقي لقاح كوفيد 19-بأمان قبل التخطيط للحمل
أو ف� ي� أي مرحلة من مراحل الحمل .إن تلقي لقاح كوفيد19-
أثناء الحمل أو اإلرضاع أو التخطيط للحمل تصرف آمن وفعال،
ويوص� به ج
م�لس املقاطعة لصحة األم والطفل (،)PCMCH
ي
ج
و�معية أونتاريو ألطباء التوليد وأمراض النساء (،)OSOG
ج
و�معية أطباء التوليد وأمراض النساء ف� ي� كندا (،)SOGC
ج
والكث�ر من
ي
للتحص� ن� (،)NACI
ي
والل�نة االستشارية الوطنية
املنظمات الوطنية والدولية األخرى.

ال شك أن مزايا تلقي اللقاح بهدف منع حدوث املضاعفات
بكث�ر من املخاطر .إذا مرضت
أك�ر ي
املح�تملة أثناء الحمل ب
فس��ز يد مخاطر إيداعك املستشفى أو
بكوفيد 19-أثناء الحمل،
ت
حا�ة إلى ج
دخول وحدة الرعاية املركزة وال ج
أ�هزة دعم الحياة مقارنة
املصاب� ن� بكوفيد 19-دون ج
و�ود حمل.
ي
باألشخاص
لن يحميك اللقاح من اإلصابة بكوفيد 19-فحسب ،بل سيقلل
أي�ضً ا من خطر اإلصابة الشديدة باملرض واملضاعفات املرتبطة
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باإلصابة بكوفيد 19-أثناء الحمل .توحي الدراسات أن ج
األ�سام
يكونها ج�سمك بعد تلقي اللقاح تنتقل إلى الطفل
املضادة ال�ت ي� ّ
ع�ر املش�يمة و/أو حليب الرضاعة ،األمر الذي يمنحك أنت
ب
أك�ر من اإلصابة بكوفيد 19-بعد الوالدة.
وطفلك حماية ب

لقاح كوفيد 19-مثله مثل لقاحات األمراض األخرى
يوفر أفضل حماية لطفلك عندما يتلقى ا جل�رعات بانتظام
 .stay up-to-dateملعرفة املزيد من املعلومات ،ج
ير�ى زيارة
.ontario.ca/covidvaccinekids

ملعرفة املزيد من املعلومات ،ج
ير�ى زيارة
.ontario.ca/covidvaccinepregnancy

هل ج
إلك�رونية؟
تو�د ف� ي� اللقاح رقاقة ت

ملاذا ج
طفل� اللقاح؟ أليس كوفيد 19-أقل
ي�ب أن يتلقى
ي
حدة ف� ي� حالة األطفال؟

ما الفرق يب� ن� لقاح كوفيد 19-ولقاح األنفلونزا؟

صحيح أن األطفال الذين يصابون بكوفيد 19-يعانون من
البالغ� ن� ،فإن بعضهم قد يشتد مرضه،
ي
أعراض أقل حدة من

ويحتا� إلى دخول املستشفى أو وحدة الرعاية املركزة أو يموت.
ج
وقد يعا�ن ي� بعض األطفال من أعراض شديدة وتس�تمر لوقت
طويل (أو ما يعرف باسم كوفيد 19-طويل األمد ،أو األعراض
منقوص�
الحادة بعد كوفيد .)19-ينطبق ذلك على األطفال
ي
املناعة أو الذين يعانون من ظروف صحية كامنة.

يساعد تلقيح األطفال والشباب ف� ي� �ض مان منحهم حماية قوية
من التعرض للمرض بشدة ودخول املستشفى واملوت بسبب
الف�روس .يساعد التلقيح ف� ي� حماية أفراد األسرة اآلخرين أي�ضً ا،
ي
حال� ،أو
مثل ئ
أول�ك الذين ال يمكنهم تلقي التلقيح ف� ي� الوقت ال ي
األك�ر عرضة لإلصابة.
كبار السن ث

كال.

تماما وال يمكن
لقاح كوفيد 19-ولقاح األنفلونزا مختلفان ً
روس� ن�
ي
ف�
املقارنة بينهما بصورة مباشرة .فهما يستهدفان ي
ح� ن� يستهدف لقاح األنفلونزا عدة سالالت
مختلف� ن�؛ ففي ي
ي
ف�روس األنفلونزا مرة واحدة ،يستهدف لقاح كوفيد19-
من ي
ً
واحدا فقط هو .SARS-CoV-2
روسا
ي
ف� ً
اللقاح� ن� ،لقاح األنفلونزا
ي
من الضروري على الشخص أن يتلقى
روس� ن�
ي
ف�
ولقاح كوفيد ،19-ألنهما يحميان ا جل�سم من ي
تماما تلقي لقاح األنفلونزا أو أي لقاح آخر
ي
مختلف� ن� .من اآلمن ً
ف�رة
يش�رط مراعاة ت
ف� ي� نفس وقت تلقي لقاح كوفيد .19-وال ت
يوما قبل تلقي لقاح كوفيد 19-أو بعده.
انتظار تصل إلى ً 14

لد� بطاقة خطة
هل أنا مؤهل لتلقي اللقاح إذا مل تكن ّي
التأم� ن� الصحي ف� ي� أونتاريو ()OHIP؟
ي

ج
أ�ازت وزارة الصحة الكندية استخدام لقاح فايزر مع األطفال
وأك�ر ،ولقاح موديرنا مع األطفال من ست
من خمس سنوات ب
وأك�ر.
سنوات ب

أي شخص يق�يم ف� ي� أونتاريو أو يدرس فيها أو يعمل فيها أو
يزورها مؤهل لتلقي اللقاح ج
م� نًا�ا ،بغض النظر عن وضعه من
حيث املواطنة أو ج
اله�رة.

وأك�ر اللقاح الذي
ُي�نصح بمنح األطفال من خمس سنوات ب
طورته شركة فايزر لكوفيد .19-ويمكن أن يحصل األطفال
وأك�ر على اللقاح الذي طورته شركة موديرنا
من ست سنوات ب
املستن�رة ،ال�ت ي� تؤكد إدراك الخ�طر
ي
لكوفيد 19-بعد إعطاء املوافقة
امل��ز ايد الح�تماالت التهاب عضلة القلب/التهاب التامور.
ت

التأم� ن� الصحي ف� ي� أونتاريو لتحصل
ي
ال تحتا� إلى بطاقة خطة
ج
على اللقاح .يمكنك استخدام أي وثيقة تعريف أخرى تحمل
صورتك إلثبات اسمك وتاريخ ميالدك ،أو استخدام مزي� من
ج
ّج
وثا�ئ ق التعريف مثل رخصة قيادة ،ج
مس�ل،
و�واز سفر ،وبريد
وقس�يمة راتب ،وبطاقة طالب ،وهوية حكومية �ض من نطاق
اختصاص آخر .وي�ش مل ذلك الوثا�ئ ق الحكومية ج
األ�نبية ومنتهية

مالي� ن� األطفال ف� ي� كندا والواليات املتحدة األمريكية لقاح
ي
تلقى
كوفيد ،19-ومل تظهر إشارات تحذيرية تتعلق باألمان ج
بو�ه عام.

الصالحية.

تأم� ن� صحي ووحدة الرعاية
إذا كنت ال تملك بطاقة ي
الصحية العامة ال�ت ي� تتبعها يتوفر بها مركز اتصال اللقاح
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باملقاطعة ( ،)PVCCف�يمكنك االتصال باملركز على الرقم
 1‑833‑943‑3900ج
س�طلب منك تقديم أي
لح�ز موعدُ .ي
بطاقة هوية تحمل صورة ف� ي� موعد تلقي اللقاح.
يمكنك أي�ضً ا التواصل مع وحدة الرعاية الصحية العامة
ال�ت ي� تتبعها للتأكد أنك مؤهل لتلقي اللقاح ،وطلب
املساعدة ف� ي� ج
ح�ز موعد .للعثور على إحدى وحدات الرعاية
الصحية العامة املحلية ورقم التواصل معها ،ج
ير�ى زيارة
.ontario.ca/publichealth
الت�رع بالدم يقلل من فعالية لقاح كوفيد19-؟
هل ب

الت�رع
يش�ر أو يدل ف� ي� األبحاث املتاحة على أن ب
كال .ليس هناك ما ي
بالدم يقلل فعالية لقاح كوفيد.19-

الت�رع بالدم ال يخر� اللقاح من ا جل�سم ،وال يستنفذ ا خل�اليا
إن ب
ج
تتكون ج
ج
نتي�ة
املناعية املحاربة املهمة
واأل�سام املضادة ال�ت ي� ّ
تلقي اللقاح .ملعرفة املزيد من املعلومات ،ج
ير�ى زيارة موقع
.Canadian Blood Services
ماذا سيحدث إذا تأخرت عن مواعيد اللقاحات العادية؟ هل
سيظل بإمكا�ن ي� تلقي لقاح كوفيد19-؟

نعم ،ونحن ننصح ج�ميع الذين فاتهم مواعيد اللقاحات العادية
أن يتواصلوا مع مزود خدمة الرعاية الصحية ا خل�اص بهم
للحصول على التلقيح.
ما املوارد املتاحة لذوي اإلعاقة أو محدودي الحركة؟
ج
توف�ر خدمة عمالء يسهل الوصول
ي�ب على مواقع التلقيح ي
إليها ،والتواصل مع ذوي اإلعاقة بطريقة مناسبة .عالوة على
ذلك ،تتوفر املوارد التالية:
• ConnectABILITY.caملعرفة معلومات حول لقاحات
كوفيد ،19-واملوارد والدعم املتاح ملقدمي الرعاية ،ومقاطع
الكث�ر.
وغ�ر ذلك ي
فيديو من مصادر موثوقة ،ي
•موقع ويب أبحاث الوصول إلى الرعاية الصحية وإعاقات
ال�نمو ( )www.hcarddcovid.com/infoو
 vaccinesupport.caملعرفة معلومات حول تلقيح

طفلك/عا�ئ لك من ذوي إعاقات ال ن�مو أو اإلعاقات الفكرية
(أماكن اإلقامة ف� ي� موقع التلقيح ،وخيارات الزيارات امل�ن�ز لية،
غ�ر ذلك).
وا خل�وف من الحقن إلى ي

•رابطة دعم ج
م� ت�مع أونتاريو
( )www.ontariocommunitysupport.caملعرفة
معلومات حول برنام� توصيل اللقاح الذي يوفر خدمة
ج
التوصيل من الباب إلى الباب ملواقع التلقيح لذوي اإلعاقات،
بمن فيهم كبار السن الذين يعانون من صعوبات ف� ي� الحركة،
واألشخاص الذين ج
يوا�هون تحديات ف� ي� الوصول إلى وسا�ئ ل
نقل آمنة.
أين أحصل على املزيد من املعلومات؟
ج
ير�ى زيارة  ontario.ca/covidvaccineملعرفة املزيد
حول لقاحات كوفيد 19-ف� ي� أونتاريو ،بما ف� ي� ذلك معلومات عن
ج
املؤهل� ن� ،وطريقة ج
واإل�راءات
ح�ز موعد،
ي
اللقاح واألشخاص
الكث�ر .يمكنك أي�ضً ا التواصل مع مركز
وغ�ر ذلك ي
املتوقعة ،ي
املسؤول� ن� أو
ي
اتصال اللقاح باملقاطعة والتحدث مع أحد
مرس� ن� على الرقم
ي
ي
األخصا�ئ يي� ن�
الصحي� ن� امل�ت
 TTY( 1‑833‑943‑3900ف� ي� حالة األشخاص الذين
يعانون من الصمم أو ضعف السمع أو ال يستطيعون التحدث:
بأك�ر من  300لغة
 .)1‑866‑797‑0007الخ�دمة متاحة ث
مساء.
صباحا ح ت�ى 8
طوال أيام األسبوع ،من 8
ً
ً
لالستفسارات حول لقاحات كوفيد 19-لألطفال والشباب
والسيدات الحوامل أو املرضعات أو الال�ت ي� تخططن للحمل،
ج
ير�ى التواصل مع خدمة استشارات لقاح كوفيد 19-من
 SickKidsج
لح�ز موعد اتصال هاتفي سري مع ممرض
ّج
مس�ل ف� ي�  SickKidsمن خالل املوقع
طب أطفال
 sickkids.ca/vaccineconsultأو على الرقم

 .1-888-304-6558هذه الخ�دمة متاحة أي�ضً ا بعدة لغات
م� ج
ع�ر الهاتف.
ر�م ب
بمساعدة ت
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أو كبديل ،يمكنك االتصال بعيادة  VxFactsالتابعة لشبكة
سكاربورو الصحية ( )SHNج
لح�ز استشارة هاتفية مع أحد
املؤهل� ن� ،جل�مع كل الحقا�ئ ق ال�ت ي� تحتا� إلى
ي
أطباء سكاربورو
ج
مستن�ر بشأن لقاحات كوفيد.19-
ي
معرفتها قبل اتخاذ قرار
ً
ج
ع�ر املوقع  shn.ca/vaxfactsأو باالتصال
موعدا ب
اح�ز
بأك�ر
بالرقم 416-438-2911
داخل�  .5738املواعيد متاحة ث
ي
مساء.
صباحا ح�تى 8
من  200لغة طوال أيام األسبوع ،من 9
ً
ً
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