
 

 

 COVID -19لقاح الجرعة الداعمة ل
 

 ؟  COVID -19لقاح  الداعمة ل جرعة الما هي 
. يوص   الداعمةجرعة اليمكنك الحصول عىل   19-كوفيدمن لقاح    إضافيةجرعة  ه   الجرعة الداعمة ن   بعد ستة أشهر من أول جرعتي 

 عام  50الثانية لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  بالجرعة الداعمةمسؤولو الصحة العامة  
 
أو أكثر وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة.   ا

 https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccineيمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات هنا عىل 
 

 ؟  جرعة داعمةلماذا أحتاج إىل  
جهازك   ومن شأن الجرعة الداعمة أن تقوي  19-كوفيدإلصابة بـ  ستبقى عرضة للذلك ،  تنخفض مناعتك بمرور الوقت،  بعد اللقاح األول

 . جرعة داعمةتحم  نفسك واألشخاص من حولك عن طريق الحصول عىل إنك سف ،أطول ات لفثى  COVID -19المناع  ضد 
 

ن  الداعمةهل الجرعات  ن األوليتي   ؟  هي نفسها مثل الجرعتي 
- COVIDلقاح الداعمة لجرعة الفإن ، الحالية. ومع ذلك COVID -19ه  نفس تركيبة لقاحات  الداعمة COVID -19. لقاحات نعم
  سلسلتهم األوليةالحديثة ه  نصف جرعة  19

ن
  تلقاها األشخاص ف

 . اللقاح التى
 

 ؟  جرعة داعمةبالكامل" إذا لم أحصل عىل  محصنهل أنا "
ن من جرعتك الثانية. بالنسبة إىل جانسنفأنت محصن ، رنا يبالنسبة لفايزر ومود   نعم.   ،  بالكامل بعد أسبوعي 

 
بالكامل بعد  تعد محصنا

ن من التطعيم.   أسبوعي 
 

 ؟  الداعم الذي يجب أن أحصل عليه  اللقاح  ما 

 عام  30يمكن لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  •
 
ال  و . موديرنا أو أكثر الحصول عىل جرعة كاملة من فايزر أو نصف جرعة من   ا

 .
ً
 يهم أي لقاح حصلت عليه أوال

•   
 . موديرنا الرعاية طويلة األجل إىل جرعة كاملة من فايزر أو جرعة كاملة من أماكن يحتاج كبار السن الذين يعيشون فن

ن  • اوح أعمارهم بي   عام 29و  18يجب أن يحصل األشخاص الذين تثى
 
النادرة  فإن اآلثار الجانبية  فايزر.  داعم من نوع  عىل لقاح  ا

  تصيب القلب، ه  أقل
   بالنسبة لفايزر.   التى

 يجب أيض •
 
ن   ا اوح أعمارهم بي   عام   17و  12أن يحصل األطفال الذين تثى

 
والذين يعانون من مشاكل طبية تزيد من خطر   ا

 من فايزر.   جرعة داعمةإصابتهم بمرض شديد عىل 
 

ة االنتظار للحصول عىل   وس )كوفيدالما هي فتر  ؟ ( 19-لقاح ألولئك الذين ثبتت إصابتهم بفت 
اتيجية لقاح نوفا سكوشلمزيد من المعلومات حول   https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccineيرجى زيارة: ،  ا اسثى

 
 ؟  هل هو آمن للرضيع  ؟ ةالداعم الجرعة هل يمكن للمرأة الحامل الحصول عىل 

  ذلك ، الحامل الحصول عىل لقاح للمرأة من اآلمن  ، نعم 
. تتعرض النساء الحوامل لخطر اإلصابة بمرض أكثر  الداعمةجرعات البما فن

وس   ن بفث    منع ذلك. لقاحات كوفيد،  19-كوفيدخطورة إذا أصيى
/الرضيع. باإلضافة إىل  19- وتساعد اللقاحات فن ن غث  ضارة بالجني 

 النام  ،  ذلك
ن  لذلك يتمتع طفلهم ببعض الحماية عند والدته. يمكن لألم أيض،  يتم تمرير األجسام المضادة من األم إىل الجني 

 
تمرير    ا

 األجسام المضادة من خالل حليب الثدي الذي يمكن أن يساعد أيض
 
  حماية طفلها. من غث  المرجح أن تنقل األم الملقحة المرض إىل   ا
فن

 يوم  120بعد    COVID -19من لقاح  جرعة داعمةن تتلقى المرأة الحامل أول  طفلها. يمكن أ
 
من الجرعة الثانية )أو بعد جرعة واحدة   ا

 ( جانسنمن  
 

 ؟  كل عام  جرعة داعمةهل سأحتاج إىل 
مثل لقاح األنفلونزا.  كل عام ة  مطلوب ت الجرعات الداعمة ال يزال من غث  الواضح كم من الوقت ستوفر اللقاحات الحماية وما إذا كان

ن األكثى سن ،  بالنسبة للبالغي 
 
 هذه األسئلة مهمة جدا

 
اء االستجابة    ا   العمر. يدرس الخثى

ألن أجهزة المناعة لدينا تضعف مع تقدمنا فن
 المناعية طويلة األجل للقاح.  

 
وس )كوفيد ي اإلصابة بفت 

  ؟ ( إذا كنت قد أصبت به من قبل19-هل يمكننن

https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine


 

 

حتى  ،  . يمنحك اللقاح المزيد من الحمايةأوميكرون بالنسبة لـخاصة ، إذا كنت قد أصبت به من قبل  19-كوفيدبة بـ  يمكنك اإلصا ، نعم 
 لو كنت مصاب
 
وس    ا   الوقاية من األمراض الحادة والوفاة حتى لو أصبت بالعدوى مرة  19-كوفيدبالفعل بفث 

ن
. يمكن أن يساعد اللقاح ف

 أخرى. 
 

ي أن  
؟  أم أنه لم يعد خطت  ، غت  موجود  19- كوفيدتم رفع معظم القيود اآلن. هل هذا يعنن

ً
   ا

 يتم لم إذا سيما ال ،مزمنة حاالت من يعانون الذين واألشخاص السن كبار على خطيرا   يزال وال .ا  موجود 19-كوفيد يزال ال .ال

 عند فمك وتغطية ا ،كثير يديك وغسل ،المغلقة األماكن في قناع ارتداء مثل الصحية اإلرشادات اتباع ا  أيض المهم من يزال ال تطعيمهم.
 التطعيم. على والحصول ،السعال

 
ي الحصول عىل 

ي الداعمةمنر يمكننن
ر
 ؟  األساسية جرعات

ن جرعات اللقاح   ات مختلفة بي   العمر والحالة الصحية ومعايث  األهلية:  حسب ، والداعمةهناك فثى
ن الجرعة الثانية  ➢  : األوىل  والداعمةبي 

o 168 يوم 
 
 أسبوع 24)  ا

 
ن  ا اوح أعمارهم بي   عام  69و 12( لألشخاص الذين تثى

 
 ا

o 120 يوم 
 
 أسبوع 17)  ا

 
 عام70( لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  ا

 
 ا

ن  ➢  :  الثانية الداعمة األوىل و  الداعمةبي 
o 168 يوم 

 
 أسبوع 24)  ا

 
 69إىل  50األعمار من  –( ا

o 120 يوم 
 
 أسبوع 17)  ا

 
 . قبل أن يصبحوا حوامل جرعة داعمةاألشخاص الحوامل الذين تلقوا  –( ا

o 120 يوم 
 
 أسبوع 17)  ا

 
ن  –( ا اوح أعمارهم بي   عام  69و  50األشخاص الذين تثى

 
الذين يعانون من نقص المناعة   ا

 والفئات المؤهلة* )انظر أدناه( ،  المتوسطة إىل الشديدة
 
د واإلنفلونزا القادم.     الخريف لتوفث  حماية أفضل خالل موسم الثى

يرجى مالحظة: توص  الصحة العامة بالحصول عىل الدفعة الثانية فن
  قد توفر حماية أوسع ضد متغث  ، باإلضافة إىل ذلك 

يرجى  ، معلوماتمتاحة. لمزيد من ال أوميكرون قد تصبح اللقاحات الجديدة التى
 هنا االطالع 

 
ي الحصول عىل  

ي الداعمةكيف يمكننن
 ؟  جرعنر

 قبل أن تبدأ: 
نت.  •  تحتاج إىل بطاقة صحية صالحة من نوفا سكوشا لحجز موعد عثى اإلنثى
  حال كان يجب االتصال بك. تحتاج إىل  •

 رقم هاتف فن
 أرسل بريد •

 
وني ا  إلكثى

 
  لموعدك  ا

ونن يد اإللكثى    ،  عند حجز موعدك. ستتلقى رسالة تأكيد بالثى
ونن يد اإللكثى ورسالة تذكث  بالثى

  اليوم السابق لموعدك
  مع سجل التطعيم الخاص بك بعد موعدك. ، فن

ونن  ورسالة بريد إلكثى
 

 كيفية حجز موعد: 
 يمكنك حجز موعد: 

نت للعيادة •  booking-flu-https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid : عثى اإلنثى
ن إىل   1--833- 797-7772اتصل بالرقم  •  صباح 7من ، الجمعة)من االثني 

 
  10من  ، مساًء ومن السبت إىل األحد  7إىل  ا

 صباح
 
  كندا عند االتصال. إذا كان العميل بحاجة إىل أن مساًء(. تحتاج إىل االتصال من رقم هاتف كندي و   6إىل  ا

تكون فن
جمة الفورية المتاحة" أدناه( ،  ترجمة  فهذه ه  أفضل طريقة لحجز موعد )انظر "خدمات الثى

وع – بكيفية حجز موعد اللقاح الخاص  ISANSراجع موقع ، من المعلومات  لمزيد   . بيكون  مشر
 

 إن كلينيك(  )دروب اللقاحكيفية العثور عىل عيادة 
  مختلف العيادات 

من أسبوع إىل أسبوع. يمكنك   هذه العيادات  تتغث  هذه مواقع وأوقات بدون موعد، ولكن  يتم توفث  اللقاحات فن
 .  clinics-vaccine-in-https://www.nshealth.ca/dropالعثور عىل أحدث قائمة بالعيادات المجتمعية هنا: 

 تقدم الصيدليات أيض
 
   clinics-vaccine-19-covid-https://pans.ns.ca/walkعيادات استقبال:  ا

 
جمة الشفوية المتاحة   خدمات التر

ية ن   موعدك عثى الهاتف،  إذا كنت بحاجة إىل خدمة بلغة أخرى غث  اإلنجلث 
جم فوري عندما تكون فن  ، عىل الرقم:  فيمكنك طلب مثى

https://novascotia.ca/news/release/?id=20221026001
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking
https://www.projectbeacon.ca/wp-content/uploads/2021/09/How-to-Book-a-Vaccine-Appointment-16-9.pdf
https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics
https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics


 

 

ن بمراجعة جميع األسئلة المتعلقة بالصحة والفحص  لغة مختلفة(. سيقوم أحد   125)يتوفر أكثر من  1-833-797-7772 المتخصصي 
 مع العمالء واإلجابة عىل أي مخاوف أو تردد لدى العمالء حول التطعيم. 

 توفر الصيدليات أيض
 
 . قد يكون هناك أيضجرعاتهمكتيبات بلغات مختلفة يمكن للعمالء قراءتها عندما يحصلون عىل   ا

 
     ا

ن
موظفون ف

ج  مة الفورية. الموقع يمكنهم الثى
 
 

وس )  (  COVID-19فت 
   19- لقاح كوفيد

ن جرعات اللقاح   الفواصل الموىص بها بي 
 سالمة اللقاح واآلثار الجانبية المحتملة 

ن الكندي :  COVID-19لقاح    دليل التحصي 
وس )كوفيد  (CDC( | مركز مكافحة األمراض والوقاية منها )19-األسئلة الشائعة حول التطعيم ضد فت 

 

https://novascotia.ca/coronavirus/restrictions-and-guidance/#full-vaccination
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine?fbclid=IwAR1I4knWQytDQUxUKS3hlSriSZElTxIVoKZ8o_gRMYjyGXzQePa5fFccrTg
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine?fbclid=IwAR1I4knWQytDQUxUKS3hlSriSZElTxIVoKZ8o_gRMYjyGXzQePa5fFccrTg
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children/safety-concerns-side-effects.html#a2
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-vaccines/page-26-covid-19-vaccine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

