
ما هو فريوس كورونا؟
ُيكن أن يتسبب الفريوس كورونا يف اإلصابة مبرض كوفيد ـ 19.

يُعترب مرض كوفيد ـ 19 من أمراض الرئة الخطرية.

كام أنه جد ُمعدي.

العديد من الناس أصيبو باملرض عن طريق كوفيد ـ 19.

إضطر بعض الناس للذهاب إىل املستشفى.

كام مات بعض الناس بسبب كوفيد ـ 19. 

لكن ُيكن ألي شخص حامية نفسه من املرض.
عىل سبيل املثال عن طريق:

 الحفاظ عىل املسافة بينكم و بني األشخاص األخرين. •            

 أن تقومو بغسل يديكم يف الكثري من األحيان. •            

 أن تقومو بإرتداء كاممة. •            

 و أن تقومو بأخد اللقاح. •            

!خرب سار: بإمكانكم أخد اللقاح
مل يكن بوسعنا لحد اآلن عمل الشيئ الكثري ضد مرض كوفيد ـ 19.

ال توجد أدوية جيدة. لكن هناك تلقيح اآلن.

يحمي التلقيح من اإلصابة بعدوى كوفيد ـ 19.

ال يتم أخد اللقاح بطريقة إجبارية. التلقيح إختياري.

ما الذي يحدث بالجسم عند التلقيح؟
عند مجيئ ُمسببات املرض للجسم، يقوم جهازنا املناعي بردة فعل.

يُكون الجسم أجساما ُمضادة ضد ُمسببات املرض.

يتوفر جهاز املناعة عىل ذاكرة. إذ يتذكر جهاز املناعة كل ُمسبب مرض.

و بتلك الطريقة تعمل اللقاحات.

يتم عىل سبيل املثال حقن الشخص باللقاح.

ثم يُكون الجسم أجساما مضادة ضد ُمسببات املرض.

يعني ذلك: بإمكان الجسم املُقاومة برسعة، عند دخول ُمسببات املرض 

للجسم. و عليه ال يرض الشخص إطالقا أو يصاب مبرض طفيف.

متى يعمل التلقيح؟ ما هي مدة تأثري التلقيح؟
تستغرق ُمعظم اللقاحات بضعة أسابيع حتى تعمل.

تحمي بعض اللقاحات مدى الحياة. بعض اللقاحات األخرى يجب تكرارها بعد مرور

بضع سنوات. من غري املُؤكد بعد، كم هي املدة التي يحمي من خاللها التلقيح ضد اإلصابة

بفريوس كورونا.

تتغري أيضا بعض ُمسببات األمراض. عىل سبيل املثال ُمسببات مرض

الزكام. لذلك يجب عىل كل شخص أخد التلقيح ضد الزكام من جديد كل سنة.

من املُحتمل أنه يجب أخد التلقيح من جديد ضد فريوس كورونا بعد مرور ُمدة من الزمن.
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هل للتلقيح أعراض جانبية؟
ُيكن أن تنتُج عن التلقيح أعراض جانبية. هذا شيئ عادي. تُشري األعراض الجانبية إىل:

أن جهاز املناعة يشتغل. تكون األعراض الجانبية يف الغالب غري خطرية.

ُيكن أن تكون األعراض الجانبية كالتايل:

إحمرار، تورم أو أوجاع يف مكان أخد حقنة التلقيح.

من املُمكن كذلك إرتفاع الحرارة، أوجاع رأس و مفاصل أو أيضا الشعور بالضيق.

غري أن األعراض الجانبية تختفي غالبا بعد أيام قليلة.

نادرا ما تكون هناك أعراض جانبية خطرية. ُيكن للطبيب أن يُعطيك إرشادات بخصوص ذلك.

هل ُيكن أن أمرض رغم التلقيح؟
ُيكن للقاحات أن تشتغل بطرق مختلفة.

أحيانا يُصاب األشخاص باملرض عىل الرغم من أخدهم للقاح.

لكن يف الغالب يتعرض األشخاص املُلقحون لإلصابة مبرض خفيف.

هناك عدة لقاحات ُمختلفة. ما هو الفرق بينها؟
العديد من الخرباء قامو بالبحث يف اللقاحات ضد فريوس كورونا.

و حاليا إستطاعو تطوير عدة لقاحات.

من أجل إستخدامها يف أملانيا، يجب السامح بذلك.

مع الوقت يتم السامح بعدة لقاحات متنوعة.

تحتوي اللقاحات املُعطلة عىل ُمسببات املرض، و التي متت إماتتُها.

تُعترب اللقاحات التابعة لنوفافاكس، سينوفارم و سينوفاك لقاحات ُمعطلة ضد

فريوس كورونا.

 ضد فريوس كورونا يتم عىل سبيل املثال تصنيعها من طرف رشكات mRNAلقاحات

بايونتيك / بفايزر، موديرنا و كريفاك.

mRNA.هو إختصار لكلمة: الحمض النووي الريبوزي املرسال 

 معلومات ُمهمة. عىل سبيل املثال تصميم mRNAتنقل 

 يتم حقن الشخص بجزء صغري من mRNAمكونات فريوس كورونا. عند التلقيح بتقنية 

هذا التصميم للمكونات. و عليه تكون بإستطاعة الجسم بنفسه إنتاج كمية صغرية من فريوس كورونا. عىل سبيل املثال 

بروتني سبايك الخاص بفريوس كورونا.

بروتني سبايك ليس خطريا. رغم ذلك ُيكن للجسم إنتاج أجسام مضادة ضده.

لقاحات املُتجهة ضد فريوس كورونا يتم إنتاجها عىل سبيل املثال من طرف رشكات

 الرويس هو لقاح ُمتجهة. كلمة  Vجونسون. كذلك اللقاح شبوتنيك &أسرتازينيكا و جونسون

متجهة تعني بالالتينية حامل أو سائق.

يوجد بداخل لقاح املُتجهة فريوس. من خالل الفريوس ُيكن لألشخاص اإلصابة بنزلة برد.

الفريوس غري خطري. و ال ُيكنه التكاثر يف الجسم.

لكن الفريوس عىل شكل سائق. يقوم بنقل تصميم مكونات جزء من فريوس كورونا.

الجزء هو بروتني سبايك. بروتني سبايك غري خطري.

رغم ذلك بإمكان الجسم من إنتاج أجسام ُمضادة ضده.

املصدر: الرابطة اإلتحادية للمساعدة عىل الحياة

تجدون املعلومات التفصيلية و املعلومات الحالية عىل املوقع اإللكرتوين:

 www.dortmund.de/corona و شفرة اإلستجابة الرسيعة 


