
 

 

١٩كوفيد ـــ   تكافؤال    
  معزز ثنائ 

 
  
 
ن معزز ثنائ السابقة؟ المعززات  التكافؤ و  ما هو الفرق بي   

 
وس ١٩كوفيد ـــ جزء واحد لفير ي التكافؤ كوفيد ـــ  يتكون لقاح : 

من جزأين لتوفير حماية أفضل١٩ثنائ    
وس ي التكافؤ جزء واحد لفير

لمتغير األصلي والجزء اآلخر  ثنائ   
 

  التكافؤ؟ 
 
 متى يجب أن أحصل عىل المعزز ثنائ

: ن الجرعات ق  ة أقرص بير د يكون لكل فئة عمرية أهلية مختلفة. المجموعات التالية مؤهلة لفير  
عاًما   70األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   -  
عاًما والذين يعانون من نقص المناعة الشديد  12األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   -  
ة  12األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   ي رعاية طويلة األجل أو مرافق معيشية كبير

ن
عاًما والذين يقيمون ف - 

عاًما من األمم األوىل  55األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   - 
عاًما من سكان نوفا سكوشا األفارقة  50األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن   - 

 -الناس الحوامل
 

: الموقع هذا  من عىل أحدث التوصيات ، تحقق  للحصول     
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine 

ن إىل الجمعة ، من    1- 833-797-7772إذا كانت لديك أسئلة ، يرجى االتصال عل:  للحصول عل أحدث التوصيات ، راجع )من االثنير
جمة الفورية عند االتصال بهذا الرقم  6صباًحا حتر   10مساًء ، ومن السبت إىل األحد ، من  7صباًحا حتر  7 مساًء(. يتم توفير الير  

 
 هل يجب عىل الحوامل أو المرضعات الحصول عىل جرعة معززة ثنائية التكافؤ؟ 

مة بشدة أن يتلقر األشخاص الذين يخططون للحمل أو الحوامل أو المرضعات لقاحاتتوصي الصحة العا نعم .      
ة أقرص    الخاصة بهم. كما هو مذكور أعاله ، يحق للحوامل الحصول عل فير

 
  التكافؤ؟ 

وس كوفيد بالفعل ، فمتى يجب أن أحصل عىل المعزز ثنائ  ا بفي 
ً
 إذا كنت مصاب

" تلقيت سلسلة اللقاحات األولية أم ال. يرجى الرجوع إىل قسم: "أهلية اللقاح بعد الشفاء يعتمد ذلك عل ما إذا كنت قد    
 عل هذا الموقع :

https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine   
 

  الحصول عىل 
  نفس الوقت؟  و  لقاح اإلنفلونزا هل يمكنتن

ن
الداعم ف  

ي نفس الوقت يتم فيه  
ي لقاح اإلنفلونزا بأمان قبل أو بعد أو حتر فن

ن من العمر خمس سنوات فما فوق تلقر نعم. يمكن لألشخاص البالغير
ي لقاح اإلنفلونزا. قد يتغير هذا ليشمل األطفال الصغار. لمزيد من المعلومات ، تحقق

الموقع من هذا   تلقر    
https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI-4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE 

 
  نفس الوقت؟  ١٩داعم كوفيد ـــ صول عىل لقاحات أخرى لألطفال و حهل يمكن ألطفال  ال

ن
ف  

ي رعاية صحية لتحديد توقيت لقاحات كوفيد مع لقاحات غير كوفيد .
 هذا يعتمد. تحدث إىل أخصائ 

                                      
 ما مدى أمان الحصول عىل لقاح كوفيد؟  

آثار جانبية مؤقتة. هذه عادة ما تستمر من بضع ساعات بعد التطعيم ، من الشائع حدوث   
ي 
 لبضعة أيام بعد التطعيم. تشمل اآلثار الجانبية الشائعة احمرار وتورم و / أو وجع فن

 بقعة حيث تلقيت اإلبرة. يمكن أن يكون هناك المزيد من اآلثار الجانبية العامة مثل التعب والقشعريرة ، 
. ي 

ي المفاصل. هذه هي استجابة الجسم الطبيعية لبناء المناعةحىم خفيفة وصداع وآالم فن
العضالت وآالم فن  

 
 
 
 

https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine
https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine
https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI-4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE


 

 

 
ي  
 بعد وقت قصير من تلقر

ً
هناك فرصة ضئيلة لحدوث رد فعل تحسسي خطير تجاه لقاح يسىم الحساسية المفرطة. يحدث هذا عادة

ي العيادة
ن
 للعالج. لهذا السبب سُيطلب منك البقاء ف

ً
دقيقة عل األقل بعد التطعيم حتر يتمكن   15لمدة    الشخص للقاح ويكون قابال

ا وعالجها برسعة. لمزيد من المعلومات حول اآلثار الجانبية ، راجع
ً
هذا الموقع  الموظفون من مراقبة ردود الفعل النادرة جد  

  https://www.nshealth.ca/coronavirus-what-expect-covid-19-vaccine-clinic  
 

  إذا تلقيت لقاح 
 
  بلد آخر ، فهل يجب أن أحصل عىل اللقاح الثنائ

ن
التكافؤ؟  ف  

ي نظام نوفا سكوشا الصحي قبل أن تتمكن من ذلك
ن
 نعم. ومع ذلك ، يجب أن تكون سجالت اللقاح الخاصة بك محدثة ف

: تحميل إثبات التطعيم الخاص بك من بلد آخر أو مقاطعة أخرى من خالل هذا الموقع   يمكنك  احجز موعدك الداعم . 
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/ 

سجالتك بضعة أسابيع قد يستغرق تحديث    
 

؟   كيف أحصل عىل إثبات التطعيم الخاص ئ  
 يمكنك الوصول إىل دليل التطعيم الخاص بك هنا 

https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal  
ي السؤال السابق 

ن
ي هذا النظام حتر تقوم بتحميلها ، كما هو موضح ف

ن
ي دولة أخرى ال تظهر تلقائًيا ف

ن
 يرجى مالحظة أن جرعاتك السابقة ف

 
  التكافؤ؟ 

  الحصول عىل معزز ثنائ 
 كيف يمكنتن
 قبل ان تبدا :

نت   -أنت بحاجة إىل بطاقة نوفا سكوشا الصحية سارية المفعول لحجز موعد عيى اإلنير
جمة الفورية متاحة1- 833-797- 7772إذا لم يكن لديك بطاقة صحية ، فاتصل عل    . الير -  

 -إذا كنت تحجز جرعة إضافية أو جرعة معززة من لقاح كوفيد ، فقد ُيطلب منك ذلك
ي إظهار إثبات 

وس كورونا السابقة يجب أن تكون محدثة فن ي أن لقاحات فير
األهلية. هذا يعتن  

ي بلد أو مقاطعة أخرى ، انتقل إىل هذا 
ي تلقيتها فن

 نظام نوفا سكوشا. لتحميل الجرعات التر
: ي اإلموقع ال 
وئن لكير  

https://vaccineentryservice.novascotia.ca/ 
 كيفية حجز موعد :
نت    عيادة عيى اإلنير

https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking 
ن إىل الجمعة ، من    1-833- 797-7772اتصل عل      6صباًحا حتر   10مساًء ، ومن السبت إىل األحد ، من   7صباًحا حتر   7)من االثنير

 مساًء( 
لغة مختلفة(   125الرقم لحجز موعد لك )تتوفر أكير من  إذا كنت بحاجة إىل ترجمة فورية ، فاتصل بهذا    

ن بمراجعة أسئلة الفحص الصحي معك واإلجابة عل مخاوفك بشأن التطعيم    عند االتصال بهذا الرقم ، سيقوم أحد المتخصصير
 لمزيد من المعلومات ، راجع موقع 

ISANS’S How to Book a Vaccine Appointment - Project Beacon 
     

 كيف تجد عيادة بدون موعد مسبق
ي عيادات استقبال عديدة. تتغير هذه المواقع واألوقات من أسبوع آلخريتم توفير  

ا فن
ً
اللقاحات أيض - 

https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics  
ا عيادا  

ً
ت بدون موعد مسبقتوفر الصيدليات أيض - 

https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics 
ا كتيبات بلغات مختلفة عندما يحصل العمالء عل لقاحهم 

ً
 -قد تقدم الصيدليات أيض

 
 

 
 

https://www.nshealth.ca/coronavirus-what-expect-covid-19-vaccine-clinic
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/
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https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics

