
 صحیفة معلومات لمتلقي اللقاح ومقدمي الرعایة
 

 تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ 
  )19-(كوفید 2019 بیونتیك للوقایة من مرض فیروس كورونا-من فایزر  19-للقاح كوفید

 سنة فأكثر  16لدى األشخاص من ُعمر 
 

) الناتج عن العدوى بفیروس  19-(كوفید 2019بیونتیك للوقایة من مرض فیروس كورونا -من فایزر 19-إنك تتلقى لقاح كوفید
بیونتیك -من فایزر 19-معلومات تساعدك في فھم مخاطر وفوائد لقاح كوفید . وتحتوي ھذه الصحیفة على 2-كوف-سارس

 . 19-كوفید الذي قد تتلقاه نتیجة انتشار جائحة
 

)، علًما بأنھ 19-بیونتیك ھو لقاح یساعدك على الوقایة من اإلصابة بمرض فیروس كورونا (كوفید-من فایزر 19-لقاح كوفید
 . 19-) للوقایة من فیروس كوفیدFDAال یوجد أي لقاح معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (

 
كوفید لقاح  حول  معلومات  لمعرفة  المعلوماتیة  الصحیفة  ھذه  فایز  19-اقرأ  موفر  -رمن  إلى  الرجوع  ویمكنك  بیونتیك. 

 بیونتیك.-من فایزر 19-اللقاح إن كانت لدیك أیة استفسارات. ولك الحریة في اختیار تلقي لقاح كوفید
 

 بیونتیك بالحقن في العضل على جرعتین، یفصل بینھما شھر واحد.-من فایزر 19-یؤخذ لقاح كوفید
 

 الوقایة التامة لجمیع متلقیھ. بیونتیك-من فایزر 19-قد ال یكفل لقاح كوفید
 
 ربما یكون قد تم تحدیث ھذه صحیفة المعلوماتیة. ولالّطالع في أي وقت على أحدث صحیفة معلومات، تفضل بزیارة  
.mwww.cvdvaccine.co 
 

 ما یلزمك معرفتھ قبل تلقي ھذا اللقاح
 

 ؟19-ما ھو كوفید
  . وھذا النوع من2-كوف-عن العدوى بفیروس ینتمي إلى عائلة فیروسات كورونا، یسمى سارس 19-ینتج مرض كوفید

عن طریق مخالطة شخص آخر حامل للفیروس. ویعتبر   19-فیروس كورونا لم یظھر من قبل. ویمكن اإلصابة بكوفید
لى أعضاء الجسم األخرى. وقد ُسجلت أعراض  المرض في المقام األول من أمراض الجھاز التنفسي التي قد تؤثر ع

، تتراوح ما بین األعراض البسیطة واالعتالل الخطیر. وقد تظھر 19-عدیدة على األشخاص المصابین بكوفید
  األعراض خالل یومین إلى 

آالم   14 اإلعیاء،  التنفس،  ضیق  السعال،  القشعریرة،  أو  الحمى  یلي:  ما  تشمل  وقد  للفیروس.  التعرض  من  یوًما 
العضالت أو الجسم، الصداع، فقدان مستجد لحاسة التذوق أو الشم، احتقان الحلق، احتقان األنف أو الرشح، الغثیان أو  

 القيء، اإلسھال. 
 

 یك؟ بیونت-من فایزر  19-ما ھو لقاح كوفید 
  بیونتیك ھو لقاح غیر معتمد، قد یساعد على الوقایة من -من فایزر 19-لقاح كوفید

 .19-. علًما بأنھ ال یوجد أي لقاح معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة للوقایة من مرض كوفید19-كوفید
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  19-بیونتیك في حاالت الطوارئ للوقایة من مرض كوفید-من فایزر  صرحت إدارة الغذاء  والدواء باستخدام لقاح كوفید-19
 سنة فأكثر بموجب تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ.  16لدى األشخاص من ُعمر 

 
االستخدام في  ما ھو تصریح لمزید من المعلومات عن تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ، انظر الجزء بعنوان" 

 " في نھایة صحیفة المعلومات ھذه. حاالت الطوارئ؟
 

  بیونتیك؟-من فایزر 19-ما الذي یجب أن تذكره لموفر اللقاح قبل تلقي لقاح كوفید
 یجب أن تخبر موفر اللقاح بكل مشاكلك الصحیة، ومنھا:

  الحساسیة من أي نوع  •
  اإلصابة بالحمى   •
  اإلصابة باضطراب في سیولة الدم أو تلقي أي مضادات لتخثر الدم   •
  نقص المناعة أو أخذ عالج یؤثر على جھاز المناعي   •
  الحمل أو التخطیط للحمل  •
  اإلرضاع  •
  19-التطعیم بأي لقاح آخر من لقاحات كوفید •

 
  بیونتیك؟ -من فایزر 19-من الذي ینبغي لھ التطعیم بلقاح كوفید

بیونتیك في حاالت الطوارئ لألشخاص من  -من فایزر 19-صرحت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة باستخدام لقاح كوفید
 سنة فأكثر. 16عمر 

 
  بیونتیك؟-من فایزر  19-ینبغي لھ التطعیم بلقاح كوفید المن الذي 

  بیونتیك في الحاالت التالیة: -من فایزر 19-ال ینبغي لك التطعیم بلقاح كوفید
 بعد جرعة سابقة من ھذا اللقاح اإلصابة بتفاعل تحسسي شدید  •
ن من مكونات ھذا اللقاح. اإلصابة بتفاعل تحسسي شدید  •  ألي مكّوِ

 
 بیونتیك؟ -من فایزر 19-ما ھي مكونات لقاح كوفید

 بیونتیك على المكونات التالیة: الحمض النووي الریبوزي المرسال ودھون -من فایزر 19-یحتوي لقاح كوفید
 N-]2000-[(بولي إیثیلین جالیكول) 2ھكسیلدیكانوات) و-2دییل)بیس(-6،1-ھیدروكسیبوتیل)أزانیدییل)بیس(ھكسان -4((
،N- دیستارویل-1،2ثنائي میثیل أسیتامید و-sn- وكولین وكولیسترول) وكلورید البوتاسیوم وفوسفات فوسف -3-جلیسیرو

 البوتاسیوم أحادي القاعدة وكلورید الصودیوم وفوسفات الصودیوم ثنائي الھیدرات ثنائي القاعدة وسكروز.
 

  بیونتیك؟-من فایزر 19-كیف یُعطى لقاح كوفید
 بیونتیك بالحقن في العضل. -من فایزر 19-یُعطى لقاح كوفید

 
 أسابیع. 3بیونتیك على جرعتین تفصل بینھما -من فایزر  19-تُعطى مجموعة لقاح كوفید

 
أسابیع   3بیونتیك، فیجب أن تتلقى جرعةً ثانیةً من اللقاح نفسھ بعد مرور -من فایزر 19-إذا تلقیت جرعة أولى من لقاح كوفید

 الستكمال مجموعة اللقاح. 
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 بیونتیك من قبل؟ -من فایزر 19-ھل تم استخدام لقاح كوفید
  20000بیونتیك. ولكن تلقى عن طریق التجارب السریریة ما یقرب من  -من فایزر  19-لم یتم بعد اعتماد لقاح كوفید

 بیونتیك. -من فایزر 19-سنة فأكثر جرعةً واحدةً على األقل من لقاح كوفید 16شخص من عمر 
 

 بیونتیك؟-من فایزر 19-ما فوائد لقاح كوفید
بعد تلقي جرعتین   19-بیونتیك في الوقایة من مرض كوفید-من فایزر 19-أثبتت تجربة سریریة جاریة فعالیة لقاح كوفید

 . 19-أسابیع. ومن غیر المعروف حالیًا مدة الوقایة من مرض كوفید 3منھ تفصل بینھما 
 

 بیونتیك؟-من فایزر 19-ما مخاطر لقاح كوفید
  ي: بیونتیك على ما یل-من فایزر 19-تشتمل اآلثار الجانبیة التي ظھرت مع لقاح كوفید

  ألم في موضع الحقن   •
  إحساس بالتعب   •
  صداع   •
  ألم في العضالت   •
  قشعریرة   •
  ألم في المفاصل   •
  حمى  •
  تورم موضع الحقن   •
  ُحمرة موضع الحقن   •
  غثیان  •
  شعور باالعتالل   •
 تورم (تضخم) العقد اللمفاویة  •

 
  بیونتیك في حدوث تفاعل تحسسي شدید. وعادةً ما یحدث ذلك خالل بضع-من فایزر 19-ثمة احتمال بعید أن یتسبب لقاح كوفید

بیونتیك. ولھذا السبب، قد یطلب منك موفر اللقاح البقاء تحت -من فایزر 19-دقائق إلى ساعة واحدة من تلقي جرعة من لقاح كوفید
  المالحظة في مكان تلقي اللقاح بعد أخذه. ویمكن أن تشتمل مؤشرات التفاعل التحسسي الشدید ما یلي:

  صعوبة التنفس  •
  تورم الوجھ والحلق   •
  تسارع ضربات القلب  •
  طفح جلدي بالغ في الجسم بالكامل   •
 دوار وضعف   •

 
بیونتیك. وقد تظھر آثار جانبیة خطیرة  -من فایزر 19-قد ال تكون ھذه األعراض ھي كل اآلثار الجانبیة المحتملة للقاح كوفید

 ال یزال قید الدراسة بالتجارب السریریة.  بیونتیك-من فایزر 19-وغیر متوقعة. ذلك ألن لقاح كوفید
 

 ماذا یجب أن أفعل حیال اآلثار الجانبیة؟
 ، أو التوجھ إلى أقرب مستشفى.1-1-9في حال حدوث تفاعل تحسسي شدید، اتصل برقم 
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 اتصل بموفر اللقاح أو الرعایة الصحیة في حال ظھور أیة آثار جانبیة مزعجة أو ال تختفي.
 

 إلكترونیًا على الموقع   VAERSامأل نماذج البالغات وأرسلھا إلى نظام 
 https://vaers.hhs.gov/reportevent.html.  لمزید من المساعدة بشأن إرسال البالغات إلىVAERS  

 Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccineمع مراعاة إدراج العبارة "  .7967-822-800-1اتصل على  
EUAمن نموذج البالغ. 18السطر األول من الخانة رقم  " في 

 
 باإلضافة إلى ذلك، یمكن إبالغ شركة فایزر عن اآلثار الجانبیة عبر وسائل االتصال الواردة أدناه.

 

 رقم الھاتف  رقم الفاكس الموقع اإللكتروني
   

 mwww.pfizersafetyreporting.co 1-866-635-8337 1-800-438-1985 
   

 
. وھي أداة تطوعیة جدیدة تعمل على الھواتف الذكیة، وتستخدم الرسائل v-safeوكذلك قد یُتاح لك خیار التسجیل في 

 لمتابعة األشخاص الذین تلقوا اللقاحات وتحدید اآلثار الجانبیة المحتملة بعد تلقي لقاحات النصیة واستطالعات الویب 
أسئلةً لمساعدة مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا في مالحظة سالمة  v-safe. حیث تطرح 19-كوفید

مر، ومتابعة ھاتفیة مباشرة من قِبل  أیًضا تذكیرات بالجرعة الثانیة إذا لزم األ v-safe. كما توفر 19-لقاحات كوفید
مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا في حال إبالغ المشاركین عن أي تأثیر ذي أھمیة على الصحة بعد تلقي  

  . لمزید من المعلومات حول كیفیة االشتراك في الخدمة، تفضل بزیارة: 19-لقاحات كوفید
.www.cdc.gov/vsafe 
 

 بیونتیك؟ -من فایزر  19-قررُت عدم تلقي لقاح كوفیدماذا لو 
بیونتیك من عدمھ. إذا قررت عدم تلقیھ، فلن یغیِّر ذلك شیئًا في  -من فایزر 19-لك الحریة في اختیار تلقي لقاح كوفید

 برنامجك القیاسي للرعایة الطبیة. 
 

 بیونتیك؟-من فایزر 19-إلى جانب لقاح كوفید 19-ھل تتوفر خیارات أخرى للوقایة من مرض كوفید
  .19-ال توجد حالیًا أي لقاحات بدیلة معتمدة للوقایة من مرض كوفید

 بموجب تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ.  19-كن قد تتوفر لقاحات أخرى للوقایة مرض كوفیدول
 

 اللقاحات؟  بیونتیك مع غیره من-من فایزر 19-ھل یمكن تلقي لقاح كوفید 
 بیونتیك مع غیره من اللقاحات.-من فایزر 19-ال تتوفر أي معلومات حول استخدام لقاح كوفید

 
 ماذا لو كنُت في فترة الحمل أو الرضاعة؟

 إذا كنِت في فترة الحمل أو الرضاعة، فناقشي الخیارات المتاحة لِك مع موفر الرعایة الصحیة. 
 

 ؟19-بیونتیك اإلصابة بمرض كوفید-من فایزر 19-ھل یسبب لقاح كوفید 
، وال یمكن أن یصیبك بمرض  2-كوف-بیونتیك ال یحتوي على فیروس سارس-زرمن فای 19-ال. إن لقاح كوفید

 .19-كوفید
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 احتفظ ببطاقة التطعیم الخاصة بك
-من فایزر 19-عند تلقي جرعتك األولى من اللقاح، ستحصل على بطاقة تطعیم توضح موعد جرعتك الثانیة من لقاح كوفید

 بیونتیك. فتذكر إحضار بطاقتك عند العودة مرة أخرى. 
 
 

 معلومات إضافیة
 في حال وجود أیة استفسارات، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني أو االتصال على رقم الھاتف المذكور أدناه.

 
 المبین أدناه ضوئیًا.) QRلالّطالع على أحدث صحف المعلومات، یُرجى مسح رمز االستجابة السریعة (

 
 رقم الھاتف  الموقع اإللكتروني العالمي

 mwww.cvdvaccine.co  
1-877-829-2619 

(1-877-VAX-CO19) 
 
 
 
 

  كیف أجد المزید من المعلومات؟ 
  استفسر عن ذلك من موفر اللقاح.  •
 تفضل بزیارة مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا على الموقع  •

 .ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  
preparedness-https://www.fda.gov/emergency- تفضل بزیارة إدارة الغذاء والدواء على الموقع  •

response/mcm-and- -use-framework/emergency-policy-and-regulatory-legal
 .authorization 

 الیة.  اتصل بإدارة الصحة العامة المحلیة أو الخاصة بالو •
 

 أین سیتم تسجیل بیانات التطعیم الخاصة بي؟
  )IISقد یُدخل موفر اللقاح بیانات تطعیمك على نظام معلومات التطعیم الخاص بدائرتك أو والیتك (

أو على نظام آخر مخصص لذلك. وذلك یضمن تلقي اللقاح نفسھ عند عودتك لتلقي الجرعة الثانیة. لمزید من المعلومات عن 
 https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. لومات التطعیم، تفضل بزیارة:انظمة مع

 
 ما ھو برنامج تعویض اإلجراءات المضادة لإلصابة؟

  برنامج تابع للحكومة الفیدرالیة ) ھو CICPبرنامج تعویض اإلجراءات المضادة لإلصابة (
مخصص لتغطیة تكالیف الرعایة الطبیة ونفقات معیّنة أخرى ألشخاص معیّنین، تعرضوا إلصابة بالغة من جراء أدویة أو  
لقاحات معیّنة، بما في ذلك ھذا اللقاح. وبصفة عامة، یجب رفع دعوى إلى برنامج تعویض اإلجراءات المضادة لإلصابة  

  ) من تاریخ تلقي اللقاح. لمزید من المعلومات عن ھذا البرنامج، تفضل بزیارة1دة (خالل سنة واح
 www.hrsa.gov/cicp/ 1-855-266-.2427اتصل على    أو 
 

 )؟EUAما ھو تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ (
  بیونتیك -من فایزر 19-األمریكیة لقاح كوفیدلقد وفرت إدارة الغذاء والدواء 

). وھذا التصریح  EUAبموجب آلیة محددة لالستخدام في حاالت الطوارئ تُسمى تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ (
 مدعوم بإعالن وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة بوجود ظروف مسوغة
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 . 19-الستخدام العقاقیر والمنتجات الحیویة في حاالت الطوارئ خالل جائحة كوفید
 

بیونتیك لنفس نوع المراجعة المتبع لدى إدارة الغذاء والدواء األمریكیة العتماد منتج ما أو  -من فایزر 19-لم یخضع لقاح كوفید
 التصریح بتداولھ. وقد تصدر إدارة الغذاء والدواء تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ عند استیفاء معاییر معینة،

ومتوفرة. باإلضافة إلى ذلك، یعتمد قرار إدارة الغذاء والدواء على مجمل األدلة  من ضمنھا عدم وجود بدائل كافیة ومعتمدة 
، وأن الفوائد  19-خالل جائحة كوفید 19-العلمیة المتوفرة، والتي توضح احتمال فعالیة المنتج في الوقایة من مرض كوفید

  المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق 
 .19-معاییر للسماح باستخدام المنتج في عالج المرضى خالل جائحة كوفیدمخاطره المحتملة. ویجب استیفاء كل ھذه ال 

 
  بیونتیك طوال مدة-من فایزر 19-یسري العمل بتصریح االستخدام في حاالت الطوارئ للقاح كوفید

الذي یسوغ استخدام ھذه المنتجات في حاالت الطوارئ ما لم   19-إعالن تصریح استخدام الطوارئ الخاص بكوفید
  أو یبطل العمل بھ (وھي الحالة التي ینتھي بعدھا استخدام المنتجات).ینتھِ 

 
 
 
 
 

 ُصنع بواسطة
 NY 10017شركة فایزر، نیویورك، 

 
 

 ُصنع لصالح 
BioNTech Manufacturing GmbH 

An der Goldgrube 12  
 ماینتس، ألمانیا  55131
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