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 كوروناتطعيم  
 سؤال وجواب 

 

 

 ما أهمية اللقاح؟  .1
 
ن هو وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من األمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة عدوى ا لتحصي 

من خالل تدريب جهاز المناعة عىل تكوين أجسام مضادة، ونظًرا لرسعة   معينة وتقوية جهاز المناعة،
وس كورونا كوفيدوسهولة انتشار  وإصابة غالبية سكان العالم به، فإن أهمية هذا اللقاح تكمن  19-في 

ي توفر الحماية 
وس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن والت  ي الحماية من في 

فن
ي الدول، للجسم من خالل منع العدوى أو السيطرة عليها، كما

 سيسمح اللقاح برفع عمليات الحظر فن
 .وتخفيف التباعد االجتماعي وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

 
 كيف تعمل اللقاحات؟  .2

 
تقلل اللقاحات من مخاطر اإلصابة بالمرض من خالل العمل مع دفاع الجسم الطبيعي للحماية، فعند  

 :أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي بحيث

وس فور دخوله للجسم   .يتعرف عىل الفي 

 .األجسام المضادة )بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض( ينتج 

 .يتذكر المرض وكيفية مكافحته 

ينتج   لذلك فإن اللقاح هو وسيلة آمنة وذكية فبمجرد أخذ الجسم لجرعة واحدة أو أكير من اللقاح،
 من عالج المرض بعد حد

ً
ي المرض ، فبدال

ي المقام  استجابة مناعية دون التسبب فن
وثه سيحول اللقاح فن

 .األول دون اإلصابة بالمرض
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 ماهي الفئة المستهدفة؟  .3

 
ي المرحلة األوىل

 
 :الفئة المستهدفة ف

ن من هم فوق - ن والمقيمي   سنة + أصحاب المهن األكير عرضة للعدوى ٦٥المواطني 

 ٤٠األشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم -

ي المناعة مثل زراعة األعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة من -
 لديهم نقص فن

ن أو أكير من األمراض المزمنة التالية: الربو - السكري ، أمراض الكىل المزمنة ، أمراض   ٫من لديهم اثني 
ن التاجية ، مرض االنسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تا ايي  ري    خ  القلب المزمنة بما فيها أمراض الرسر

 ة. جلطة دماغية سابق 

ي المرحلة الثانية
 
 :الفئة المستهدفة ف

ن ممن تجاوز عمرهم - ن والمقيمي  ن  ٥٠المواطني  ن الصحيي  ي الممارسي 
 سنة + باف 

من لديهم أحد األمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكىل المزمنة ، أمراض القلب -
ن التاجي ايي  ة ، مرض االنسداد الرئوي المزمن ، الرسطان النشط ، من لديهم المزمنة بما فيها أمراض الرسر

ن   ٤٠ – ٣٠سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بي 

ي المرحلة الثالثة
 
 :الفئة المستهدفة ف

ي أخذ اللقاح 
ن فن ن الراغبي  ن والمقيمي   .جميع المواطني 

 
 ما مدى أمان وفعالية اللقاح؟ .4

مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية  ا ؛ نظًرا الجتيازهةآمن  اتاللقاح تعتي  
وأجسام مضادة مستمرة، عادة ما تكون اآلثار الجانبية للقاح طفيفة ومؤقتة )مثل: التهاب موضع  

 .الحقن ، ارتفاع درجة الحرارة الخفيف أو الصداع( 

افقة عليه لالستخدام، يتم اختبار أي لقاح مرخص برصامة عي  مراحل متعددة من التجارب قبل المو 
ا عن أي 

ً
ا باستمرار المعلومات من عدة مصادر بحث

ً
ويتم إعادة تقييمه بانتظام، كما يراقب العلماء أيض
 .عالمة عىل أن اللقاح قد يسبب مخاطر صحية

 من معالجته بعد حدوثه 
ً
 .تذكر دائًما أنه من األفضل الوقاية من المرض بدال

ي اتخذتها المملكة 
ي تتبعها هيئة الغذاء والدواء  الخطوات الت 

ي اعتماد اللقاح هي الخطوات الرسمية الت 
فن

ي اعتماد اللقاحات حيث  
ي اعتماد اللقاحات حيث تتبع الهيئة طرق علمية عالمية مشددة فن

السعودية فن
ي جميع اللقاحات

 .تضمن سالمة التصنيع والتوريد ومأمونية اللقاح وهي نفس الطريقة المستخدمة فن
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 هناك آثار جانبية للقاح؟هل  .5

 
قد تحدث لبعض األشخاص والبعض ال تحدث له حيث أن ردة  األعراض الجانبية المصاحبة للقاح

ي موقع اللقاح   فعل واستجابة كل شخص تختلف عن اآلخر، و 
هي مجرد أعراض بسيطة ال تتجاوز ألم فن

ي درجة الحرارة 
 مع احمرار وكذلك قد يصاحب ذلك ارتفاع بسيط فن

ي المملكة مدربة بشكل يضمن قدر والك
التعامل مع األعراض الجانبية   تهم عىلوادر الطبية لدينا فن

 .المصاحبة للقاح بشكل سلس وآمن يضمن سالمة كل من يتلق  اللقاح

 
 ماهي األعراض الجانبية الشائع حدوثها؟ .6

 
 .الشعور بالتعب والصداع-

ي موضع الحقن-
 .األلم فن

 .والشعور بالتوعك آالم بالعضالت -

 .ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم -

معظم اآلثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إل متوسطة خاصة بعد الجرعة الثانية وتحدث خالل األيام 
ن من بدايتها ي غضون يوم إل يومي 

ي فن
 .الثالثة األول من التطعيم وتختقن

 
 لتخفيفها؟ كيفية التعامل مع األعراض الجانبية  .7

 
الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآالم العضالت وارتفاع درجة الحرارة   أدوية مسكنة مثل تناول

 .والشعور بالتعب

ي مكان الحقن إن وجد
 .وضع كمادات باردة عىل مكان الحقن لتخفيف األلم واالحمرار والتورم فن

 .التواصل مع مقدم الرعاية الصحيةمراقبة األعراض الجانبية وعند حدوث ما يثي  القلق يجب 

 

ي المملكة ؟  .8
 
 ماهي أنواع اللقاحات المتوفرة حاليا ف

 Pfizer-BioNTechبيونتيك -لقاح فايزر -

ازينكا -لقاح أكسفورد -  Oxford-AstraZenecaاسي 



 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الصحة

 الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية
 اإلدارة العامة لالستشارات الطبية

 

2021-3-2تم التحديث  لالستخدام الداخلي لتقديم خدمات االستشارات الطبية االفتراضية فقط   

 

Page | 4 

 

 النصائح قبل أخذ اللقاح؟  ماهي  .9
 

ي اللقاح 
)مثل: ارتفاع درجة الحرارة( أو أي أعراض  إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلق 

ي اللقاح مع وجود هذه الحالة
 .أخرى لتحديد إمكانية تلق 

ي من مرض مزمن )مثل: السكري أو 
ي بالتفصيل وما إذا كان المريض يعانن

إخبار الطبيب التاري    خ المرضن
ي يتلقاها المري

ي الوقت الحالي ارتفاع ضغط الدم أو الربو( ومدى التحكم به والخطة العالجية الت 
 .ض فن

ها  إخبار الطبيب حول حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي من اللقاحات ي تلقاها المريض  وغي 
الت 

 .سابقا 

 
 ماهي النصائح بعد أخذ اللقاح؟   .10

 
ي اللقاح  7مراقبة ظهور األعراض الجانبية جيدا وتسجيلها فور ظهورها لمدة 

 .أيام فور تلق 

ي اللقاح 3توعك أو أي حالة صحية أخرى لمدة مراقبة المريض لنفسه حول حدوث 
 .أسابيع بعد تلق 

ي نمط حياة صحي 
ب  االبتعاد و تبتن عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة مثل تناول الطعام الصحي وشر

 .كمية كافية من السوائل وأهمها الماء والنوم لعدد ساعات كافية

ن توفر معلومات كافية حول مدة حماية  اللقاح وحت  يتم تغطية عدد كاٍف من األشخاص بلقاح  لحي 
ام بالتدابي  ١٩كورونا )كوفيد  ن

ا االستمرار باتباع توصيات وزارة الصحة و االلي 
ً
( ، من المهم جد
ازية لحماية نفسك واآلخرين   .االحي 

 

وس كورونا )فايزر( باإلصابة بشلل العصب السابع؟   .11  ما عالقة لقاح فير
 

ن لقاح كورونا وشلل العصب السابع حت  االن، وبشكل عام لم يتم تصنيف شلل  ال توجد عالقة بي 
ي المرحلة الثالثة من التجارب الرسيرية.  

ي من أعراض اللقاح فن  العصب السابع كعرض جانت 

 

وس كورونا )فايزر( يسبب العقم ؟  .12  هل صحيح بأن لقاح فير
 

ن لقاح   حت  االن.   والعقم  فايزر ال توجد عالقة بي 
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ي ترغب بالحمل؟   .13
 ما هو اإلجراء المناسب بعد أخذ اللقاح للمرأة الت 

 
   . بعد أخذ الجرعة الثانية أشهر ٣االنتظار لمدة ال تقل عن 

 

 األخرى؟وأي من اللقاحات  هل هناك تعارض بير  لقاح كورونا   .14

امن مع   ن                    اللقاحات األخرى، فيجب إعطاءنظًرا لعدم وجود بيانات حول إعطاء اللقاح بالي 
ة ال تقل عن  19-لقاح كوفيد    . يوًما قبل أو بعد اإلعطاء مع أي لقاحات أخرى 14بمفرده، مع في 

ي غضون و 
يوًما من لقاح آخر فال يلزم تكرار الجرعات ألي لقاح.  14إذا تم إعطاء اللقاح عن غي  قصد فن  

 
ازينيكا ( ؟ .15  ما هي موانع التطعيم للقاحي ) فايزر و أسي 

 
ن  من يأ أخذ يمنع - ن  معروفة مفرطة حساسية لديه لمن اللقاحي   الجرعة بعد ) ما مكوناته حدأ  أو للقاحي 

 . ( األول

ي  المفرطة الحساسية حاالت حول إضافية معلومات تتوفر حت  
 هذان أخذ فيمنع اإلكلينيكية الدراسات خارج حدثت الت 

 .بالحقن يعىط عقار وأ لقاح ألي معروفة مفرطة حساسية لديه لمن اللقاحان

 

ي  شخص ألي اللقاح موعد تأجيل يتم-
 أو أعىل. ( 38.5 ) الحرارة بدرجة ارتفاع من يعانن

ي ال تتعلق باللقاحات أو العالجات مالحظة 
الحساسية غي  المفرطة بأنواعها و الحساسية المفرطة الت 

ات و الزواحف أو  القابلة للحقن ) عىل سبيل المثال حساسية الطعام او الحيوانات األليفة أو سموم الحرسر
 الحساسية من المهيجات البيئية او األدوية الفموية ( ليست من موانع التطعيم. 

 . امل و الح-

 . األطفال -

 
ي تأخذ اللقاح ؟  .16

 ماهي الفئات العمرية الت 

.  16:  لقاح فايزر-   سنة فأكير

ازينيكا- .  18:  لقاح أسي   سنة فأكير
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ي لألشخاص الذين تلقوا اللقاح االستمرار ه .17
ازية؟ ل ينبغ   باإلجراءات االحي 

ي المملكة وإعالنها كدولة محصنة من 
نعم يجب عليهم ذلك حت  يتم إعالن تطعيم جميع من هم فن

وس كورونا   إن شاء هللا.  في 

 

بالتاىلي يؤثر عىل ف  ADNيؤثر عىل الحمض النووي    فايزر هل صحيح بأن تركيب لقاح    .18

 الصفات الوراثية والجينات؟

عن طريق األجسام المضادة   mRNAبتقنية جديدة وهي تقنية ال  فايزر غي  صحيح، تم تركيب لقاح 
وس وال يسبب أي تأثي  عىل الصفات  ن الفي  ن للقاح وال يحتوي عىل أي جزء من بروتي  للمستخدمي 

 ت. الوراثية والجينا

 

 ؟ الجرعات الموصى بها للقاحات  هي ما  .19

ن من - كة المصنعة للقاح يوض بأن تكون الجرعتي   .نفس الرسر
 

ن يتم إعطاؤها عن طريق  BioNTech COVID-Pfizer-19 بيونتيك -لقاح فايزريتكون  من جرعتي 
، بفاصل   .أسابيع 6-3الحقن العضىلي

ن اليوم   :لكن 42و 19القاعدة أن تعىط الجرعة الثانية بي 
ن  19إذا تم إعطاء الجرعة الثانية قبل اليوم   وال داعي للتكرارفيعتي  التحصي 

ً
 .مكتمال

ي أقرب فرصة؛ وال داعي   42 إذا انقضت أكير من
يوًما عىل الجرعة األول فيجب إعطاء الجرعة الثانية فن

 
ً
ن مكتمال  .إل تكرار الجرعة األول ويعتي  التحصي 

 
ازينكا  يتم إعطاء  ن  لقاح اسي   عن طريق الحقن العضىلي مكونة من جرعتي 

 :لكنأسبوع،  12-8القاعدة أن تعىطي الجرعة الثانية بعد 
ة اقل من إإذا تم  ي في 

ن ال يتم إعادة التطعيم  4عطاءه فن ن الجرعتي   .أسابيع بي 
ي اقرب فرصة وال يلزم إعادة سلسلة  12إذا لم تعىط الجرعة الثانية بعد 

 التطعيم. أسبوع يتم إعطائها فن
 

 

 ؟  يعىط اللقاح للمرضعاتهل   .20

ال ُيعتقد أن اللقاح يشكل خطًرا عىل الرضاعة الطبيعية و يوض بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن  
ر المحتمل  .لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة عىل الرصن
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ي ممكن الجانبيةاألعراض هي ما   .21
  بعد  ةمباش   المرأةتحدث اذا حملت   أن الت 

 التطعيم ؟

ن معرفة ما هي االحتماالت الممكن حصولها م من خاللها   كافية يمكن  ودراسات ئياتال توجد احصا
 عدمها. 

 سيجعل نتيجة العينة الخاصة بالمسحة ايجابية؟  لقاح فايزر هل   .22

  قام تكون نتيجة األجسام المضادة إيجابية إذا  قد لقاح الكورونا ال يجعل نتيجة المسحة إيجابية و 
 بفحصها.  الشخص

 
يفية ؟  .23  هل يعىط اللقاح مع أدوية تخير الدم ومرض  األمراض الي  

ي او من يشتبه  
ف الورانر ن المرضن عىل أدوية خاصة بمنع تخير الدم أو المرضن الذين يعانون من مرض الين

ي الصفائح الدموية )أقل من 
آالف ( فيتم إعطاء اللقاح مع الحرص عىل   10بإصابته بنقص شديد فن

يف قبل السماح  دقيقة  30لمدة للقاح المراقبة بعد أخذ ا ن والتأكد من خلو موضع الحقن من الين
بالخروج من موقع التطعيم مع أهمية التوجيه باستشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح  

 من عدمه. 
 
 

ع بالدم بعد   .24  ؟فايزر  قاحل خذ أمت  يمكن التير

ن  mRNA vaccines ال يوجد دراسات ل ي بي 
ع بالدموالوقت الزمتن  بما انه  التطعيم والتي 

ً
ولكن عموما

 لذلك وال يوجد ما يمنع 
ً
ع بالدم بعد التطعيم لو المريض مستعد صحيا وس حي ، فيمكن التي   ليس في 

 
 

ي حساسي  .25
 بشكل عام؟  والطعام البيض ةهل اللقاح أمن لمرض 

ي سواء بيض إنالتطعيم آمن وذلك ألنه ال يتم  عمن
ي أي وسط غذان 

ه أتاجه فن  . و غي 

 

أخذ مكنه ي حساسية القمح )سيلياك(و  المنجليةنيميا نيميا الفول واأل أهل مريض    .26

 م ال ؟أ لقاح فايزر 

 . أخذ اللقاحيمكنه نعم 
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 هل يمكن للمرأة عمل بوتكس وفيلر قبل أو بعد التطعيم؟   .27

، فإنه بعد الحصول عىل التطعيم من الممكن حصول انتفاخ  الدراساتحسب 
ً
ها مؤخرا ي تم نرسر

الت 
ي 
 هذه وتكون( الفيلرويعود ذلك الرتفاع المناعة ضد أي جسم غريب )  الفيلر  منطقةواحمرار فن
 ولكن فايزر مماثل للقاح  أثر لم يتم اإلبالغ عن   أيام، عدة خالل وتزول شديدة  غي   موضعية  الحساسية

ي حال عدم الحاجة لذلك. 
 يفضل التأجيل فن

 
وهي  ةصابراض االشتباه باإل أعللتطعيم و  الجانبيةعراض بير  األ  يتم التفريقكيف    .28

الحالة بأنها عملت المسحة بعد وخصوصا بعد تبليغ  ةكح الو ة حرار ال مثل متشابه

 التطعيم وكانت إيجابية؟ 

ي حال استمرت االعراض أكير من 
 يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحص الرسيري. أيام  7- 5فن

أما فيما يخص ظهور نتيجة إيجابية بعد التطعيم فهي غالبا تعود إل إصابة الشخص قبل الحصول 
وس.  ة حضانة الفي 

 عىل الجرعة وظهور األعراض بعد في 

 

ها من الفئات    .29 هل مرض  نقص المناعة مثل الذئبة الحمراء والروماتويد وغير

ي اللقاح؟ 
 المستهدفة لتلق 

ن لإلصابة بمرض  مرضن نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية أو عالجات مثبطة للمناعة معرضي 
ي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيم لغلبة الفا 19-كوفيد

ئدة المرجوة عىل الشديد يمكن لهم تلق 
وس الحي أو المضعف. ويوض بتوجيه المرضن بأخذ  ر المحتمل وأن اللقاح ال يحتوي عىل الفي  الرصن

ويجب إرشادهم أن فعالية اللقاح غي   ، استشارة الطبيب المعالج إلعطاء التوصية المناسبة للحالة
ي اتباع جميع اإلر 

ي مثل حاالتهم مع الحاجة إل االستمرار فن
شادات الحالية لحماية أنفسهم  معروفة فن
 . 19-من كوفيد 

 
 

     الذين حصلوا عىل العالج بالبالزما أثناء مرضهمهل يمكن تطعيم األشخاص   .30

 ؟19-بكوفيد 

ي كإجراء  90تتوفر معلومات إضافية، يجب تأجيل التطعيم لمدة حت  
يوًما عىل األقل بعد التعافن

ازي لتجنب تداخل العالج باألجسام  ي يحفزها اللقاح.  المضادةاحي 
 مع االستجابات المناعية الت 
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 أنا أصبت وأكملت الجرعتير  مسبقا، ماذا أفعل؟   .31

ر.   ال ضن

ي وتم تأكيد موعدين ألخد الجرعة األوىل والثانية  .32
  قمت بحجز موعد عىل تطبيق صحت 
ي أصبت وشفيت، ما العمل؟ 

 علما بأن 

ي بعدها الحضور ألخذ الجرعة األول كاف. مع إلغاء 
 . الموعد الثانن

؟   .33 ي الحصول عىل الجواز الصحي
 
 هل يؤثر أخذ جرعة واحدة فقط لمن أصيبوا ف

.  يؤثر  ال  ي
ي ( خالل الستة شهور بعد التعافن

ي تطبيق "توكلنا" محّصن ) متعافن
 وستكون الحالة الصحية فن

وس كورونا وبناء عىل التحديث السابق أخد الجرعة األوىل   .34 شخص ثبتت إصابته بفير
ي بها أم يحتاج جرعة اخرى؟  يوم، ٩٠بعد 

 هل يكتق 

ي  نعم
 . واحدة جرعة تكقن

ي  .35
 
وس كورونا   حال أن شخص أخد الجرعة ف األوىل من اللقاح ثم تعرض لإلصابة بفير

ي جرعة واحدة؟  ذ هل يأخ
 الجرعة الثانية أم تكق 

 . إلصابةمن ا أشهر  ستة بعد  الثانية للجرعة جدولتهم يتم

متصل يقول أنه حاليا يحجز موعد ))للجرعة االوىل(( و يظهر له موعد الجرعة الثانية   .36
 ؟و ثالثة اشهر أبعد شهرين 

ن ، وبناًء عىل أ الدراسات الحديثة تفيد أن فعالية اللقاحات تت ن الجرعتي   بزيادة المدة بي 
ً
ثر إيجابا

 نوع اللقاح المعىط. التحديثات العلمية فإن المواعيد محسوبة لك بما يتناسب مع 

 أشهر ؟  6شخص أصيب بكورونا ومض  عىل إصابته أكير من  .37

ي بجرعة واحدة فقط من التطعيم. 
 يكتقن

 عطاءه له ؟إذا استفرس المتصل حول ما هو اللقاح الذي سوف يتم إ .38

.  ألخذ التطعيم التوجه للموعد عند فادتكم بالمركز  إسوف يتم  ن  ، وال يوجد إمكانية الختيار لقاح معي 
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ما هو الفرق بير  اللقاحير  من حيث الفاعلية والوقاية من اإلصابة وهل نذكر نسبة  .39
 فاعلية كل لقاح ؟ 

وس وكل  ن من حيث الفاعلية والحماية من الفي  أثبتت الدراسات والتجارب العلمية تقارب اللقاحي 
الجهات المعنية وعىل الجميع المبادرة بأخذ اللقاح أيا كان حسب  التطعيمات تم اعتمادها من قبل 

ي المراكز. 
 المتوفر فن

ازينيكا ؟ .40 ي توفر لقاح أسي 
ي توفر لقاح فايزر وما هي المراكز الت 

 ماهي المركز الت 

ي أغلبية المراكز المشغلة.  
هم فن ن وإنما سيتم توفي   لن يتم تخصيص مراكز معينة لكل من اللقاحي 

مخالط لديه أعراض وعمل مسحة مرتير  والنتيجة سلبية ، هل يأخذ التطعيم أم  .41
 ؟ينتظر 

. يأخذ اللقاح بعد زوال األعراض  ، وانتهاء مدة الحجر الصحي

ء حجز موعد اللقاح يظهر سؤال هل هل الربو من موانع التطعيم ؟ حيث أنه أثنا  .42
 لديك أعراض تنفسية ويجيب مرض  الربو بنعم فيتم رفض إعطائهم اللقاح! 

 موانع التطعيم. الربو ليس من 

شخص لديه حساسية مفرطة واستدعت أخذ ابينفرين من دواء فموي وليس  .43
 بالحقن ، هل يأخذ اللقاح ؟

يأخذ لقاح فايزر لكن لقاح إذا تبث استخدام االبينفرين بعد استخدام دواء يفضل عدم إعطاء 
ازينيكا  ة المالحظة إل  اسي  دقيقة بعد اللقاح ، وبالتالي يلزم تنبيه مركز التطعيم بهذا  30مع زيادة في 
 الشأن. 

وفير  أو أي من المسكنات يفاقم أعراض كورونا عند  .44 ما صحة أن استخدام الير
 المصابير  أو يؤدي إىل الوفاة ؟ 

ويدية قد يؤدي إل  ه من المسكنات الغي  ستي  ن أو غي  وفي  ال يوجد أي إثبات علمي أن تناول مسكن الي 
وس كورونا ال سمح هللا.  ن بفي   تفاقم شدة األعراض أو الوفاة عند المصابي 
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 هل حساسية البنسلير  من موانع اللقاح؟  .45

ن سلحساسية البن  ليست من موانع اللقاح.  عن طريق الفم ي 

ويصبح أكير عرضة لإلصابة  19الشخص بعد أخذه لقاح كوفيدهل تقل مناعة  .46
وس؟   بالفير

وري  ن الجسم لتكوين أجسام مضادة ومن الرصن ال يقلل اللقاح مناعة الشخص بل الغرض منه تحفي 
ي اللقاح إل أن نصل إل المناعة المجتمعية بإذن هللا. 

ازية حت  بعد تلق  ام باإلجراءات االحي  ن  االلي 


