
 ) 19-خرافات لقاح (كوفید
 

 من اللقاح  19- الخرافة: یُمكنك الحصول على كوفید 
من اللقاح ألنھا ال تحتوي على فیروس حي وبالتالي فھي غیر قادرة على التسبب في   19- الحقیقة: ال یمكنك الحصول على كوفید

الذي یجعل جھاز المناعة لدینا ینتج   19-المرض. تحتوي اللقاحات على رمز جیني تستخدمھ خالیانا إلنتاج القلیل من فیروس كوفید
وال تدرك أن لدیك األعراض  19-ن أن تكون قد أصبت بكوفیدأجساًما مضادة واستجابات مناعیة أخرى مضادة للفیروسات ومن الممك 

 إال بعد التطعیم.
 

 الخرافة: یُغیر اللقاح حمضنا النووي 
الحقیقة: ال یُمكن ولن یُمكن لللقاح تغییر حمضھ النووي. تنبھ اللقاحات جھاز المناعة لدینا أن ھناك شيء في جسمنا ال ینبغي أن   

لى جزء صغیر من الفیروس الذي یدفع جھازنا المناعي إلى التصدي لھ. یتذكر جھازنا المناعي ھذه  ع 19-یتواجد. یحتوي لقاح كوفید
 ) في حال مواجھتھ في المستقبل.19-االستجابة ویستعد لمكافحة فیروس كورونا (كوفید

 
 الخرافة: اللقاح لیس آمنًا وقد إعداد بسرعة كبیرة جدًا 

لن تقدم خدمة الصحة الوطنیة أي لقاحات فیروس   ) بدقة للتأكد من أنھا آمنة.19- نا (كوفید الحقیقة: جرى اختبار لقاحات فیروس كورو
  )MHRAمعاییر الوكالة التنظیمیة لألدویة ومنتجات الرعایة الصحیة () للجمھور حتى یصبح ذلك آمنًا. لم تتغیر 19- كورونا (كوفید

ال  للسالمة والفعالیة بسبب سرعة اإلنتاج واالختبار بدالً من االنتظار حتى نھایة التجربة السریریة لتقییم البیانات التي تم تحلیلھا طو
 لموافقة. التجربة مما ساعد على تسریع عملیة ا

 
 الخرافة: اللقاح غیر آمن لمـجتمعات األقـلیات الـسوداء واآلسـیویـة والـعرقـیة 

  فایزرالحقیقة: ال یوجد دلیل على أن اللقاحات ستعمل بشكل مختلف في مجموعات عرقیة مختلفة. شمل المشاركون في تجارب لقاح 
كان   أكسفورد / أسترا زینیكا،آسیوي. في تجارب لقاح  ٪3.4٪ من أصل إسباني / التیني و 26.1٪ من السود / األفارقة، و9.6

جدید یھدف إلى الوصول إلى مجتمعات األقلیات العرقیة المترددة   فیدیوآلسیویین. ھناك ٪ من ا3.5٪ من المتلقین من السود و10.1
 بشأن لقاح كوفید. 

 
 ر ) إلى أي شخص آخ19- الخرافة: في حال تلقیك اللقاح، فال یمكنك نقل فیروس كورونا (كوفید

  الحقیقة: لم یُعرف بعد ما إذا كان سیمنعك من التقاط الفیروس ونقلھ، ومن المتوقع أن یقلل ھذا الخطر، إال أنھ من المھم االستمرار في
 اتباع اإلرشادات. 

 
 ). 19- الخرافة: ال تحتاج إلى اللقاح إذا كنت مصابًا بالفعل بفیروس كورونا (كوفید

رة أخرى، ولم یُعرف بعد كم من الوقت یمكن حمایة األشخاص من اإلصابة بفیروس كورونا الحقیقة: یُمكن اإلصابة بالعدوى م 
)، ال یزال یتم تقدیم  19- ) إذا كانوا قد أصیبوا بھ بالفعل. نظًرا للمخاطر الصحیة الشدیدة المرتبطة بفیروس كورونا (كوفید 19-(كوفید

 اللقاح لمن أصیبوا بھ. 
 
 
 
 

 وبتك في المستقبلالخرافة: اللقاح یقلل من خص 
نصیحة   على عدم وجود  الصحة العامة في إنجلتراتنص إرشادات  الحقیقة: ال یوجد دلیل یشیر إلى أن اللقاحات تؤثر على الخصوبة. 

 ). 19-لتجنب الحمل بعد التلقیح بفیروس كورونا (كوفید
 

 ال ینبغي أن تحصل المرأة الحامل على اللقاح الخرافة:   
الحقیقة: لم یتم اختبار اللقاحات أثناء الحمل حتى اآلن، لذلك حتى تتوفر المزید من المعلومات، یجب على الحوامل عدم أخذ ھذا اللقاح  

لتطعیم مھمة بشكل خاص لبعض النساء  أن الفوائد المحتملة ل )JCVIاللجنة المشتركة للتلقیح والتحصین (بشكل روتیني. أقرت 
الحوامل بما في ذلك أولئك المعرضات لخطر كبیر لإلصابة بالعدوى أو أولئك الذین یعانون من ظروف سریریة تعرضھم لخطر  

). لم تثر الدراسات غیر السریریة للقاح أسترا زینیكا الخاص بفیروس  19- المعاناة لمضاعفات خطیرة من فیروس كورونا (كوفید 
إال إذا  بتأجیل الجرعة الثانیة إلى ما بعد انتھاء الحمل ( الصحة العامة في إنجلترا) أي مخاوف. توصي إرشادات 19- ورونا (كوفیدك

 ) في حال أصبحت حامالً بعد تناول الجرعة األولى. خطر كبیركنت في 
 

https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/944544/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949772/UKPAR_COVID_19_Vaccine_AstraZeneca_05.01.2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wg00_7vSQis&feature=youtu.be
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-01-12-covid-19-vaccine-info-sheet.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-01-12-covid-19-vaccine-info-sheet.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-01-12-covid-19-vaccine-info-sheet.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-01-12-covid-19-vaccine-info-sheet.pdf


 الخرافة: إذا كنت ترضعین طفلك، فلیس من اآلمن أخذ اللقاح  
على الرغم من ) في الرضاعة الطبیعیة أو األطفال الرضع. 19-الحقیقة: ال توجد بیانات حول سالمة لقاحات فیروس كورونا (كوفید

) تشكل خطًرا على األطفال الرضع، كما أن فوائد الرضاعة الطبیعیة معروفة  19- ذلك، ال یُعتقد أن لقاحات فیروس كورونا (كوفید 
 بإمكانیة تلقي اللقاح أثناء الرضاعة الطبیعیة. ھیئة الصحة العامة في إنجلتراجیدًا. أوصت 

 
 تجات لحم الخنزیر الخرافة: یحتوي اللقاح على من 

خدام أي خالیا  أن اللقاح ال یحتوي على أي مكونات حیوانیة ولم یتم است  وفایزر / بیوأنتك اللقاحات أسترا زینیكاالحقیقة: أكد مصنعو 
 مشتقة من الحیوانات. 

 
 الخرافة: یحتوي اللقاح على أجزاء من الجنین المجھض. 

لم یُطور  عدم وجود مادة جنینیة في اللقاح النھائي. أكدت شركة أسترا زینیكا أن لقاحھا الصحة العامة في إنجلتراالحقیقة: تؤكد إرشادات 
ولكنھ یستخدم ساللة خلویة مختلفة مأخوذة من جنین أنثى تم إجھاضھ في السبعینیات. وتستخدم   MRC-5باستخدام خطوط خالیا 

 الخالیا لنشر الفیروس للقاح ولكن ھذه الخالیا ال تجعل منھ في اللقاح النھائي.
 

 اح الخرافة: أنت بحاجة إلى رقم خدمة الصحة الوطنیة للحصول على لق
 .  خدمة الصحة الوطنیةالحقیقة: إذا كنت ال تعرف رقمك، فال یزال بإمكانك التسجیل للحصول على اللقاح على موقع 

 
 قاقة دقیقةالخرافة: یحتوي اللقاح على ر

) التي  19-ال عالقة لھا بلقاحات فیروس كورونا (كوفید  بورقةالحقیقة: ال توجد أب رقائق في اللقاح. یُعتقد أن ھذه الخرافة مرتبطة 
ة جدیدة لتسجیل تاریخ تطعیم المریض. یجب تخزین المعلومات في  نشرھا باحثو معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا الذین طوروا طریق

نمط صبغ غیر مرئي للعین المجردة، على أن یتم تلقیھ تحت الجلد في نفس وقت اللقاح. یمكن أن تبقى الصبغة، التي تتكون من  
ا األشعة تحت الحمراء القریبة التي  بلورات نانویة تسمى النقاط الكمومیة، لمدة خمس سنوات على األقل تحت الجلد، حیث تنبعث منھ

یمكن اكتشافھا بواسطة ھاتف ذكي مجھز بشكل خاص. فھي لیست رقاقة دقیقة، وتتمثل المعلومات الوحیدة التي ستنتجھا ھذه الصبغة 
 ). 19-ھي ما إذا كان لدیك اللقاح أم ال وھذه الطریقة الجدیدة ال تُستخدم في لقاحات فیروس كورونا (كوفید

 
 أسبوًعا بین الجرعات  12ة: لن یعمل اللقاح بإنتظار مدة الخراف 

یتمكن المزید من   على إطار زمني أطول بین الجرعتین األولى والثانیة حتىكبار المسؤولین الطبیین في المملكة المتحدةالحقیقة: اتفق
األشخاص من الحصول على جرعتھم األولى بسرعة، وألن األدلة تظھر أن جرعة واحدة ال تزال توفر مستوى عاٍل من الحمایة.  

 سیسمح لنا ھذا القرار بالحصول على أقصى فائدة لمعظم الناس في أقصر وقت ممكن وسیساعد في إنقاذ األرواح. 
 

 ول إلى مركز التطعیم الشامل، فسوف أفوت فرصة الحصول على أي لقاح الخرافة: إذا لم أتمكن من الوص
ب فرصة، إذا كنت ال تستطیع أو ال ترغب في الذھاب إلى مركز  في أقر  التطعیمالحقیقة: یجب تشجیع الجمیع على الحصول على 

 التطعیم الشامل، یمكنك اختیار االنتظار والحصول على التطعیم من طبیبك العام. 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca/information-for-uk-recipients-on-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#ingredients
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#ingredients
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#ingredients
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-human-and-animal-products-in-vaccines/guide-to-the-use-of-human-and-animal-products-in-vaccines
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162
https://www.gov.uk/government/news/statement-from-the-uk-chief-medical-officers-on-the-prioritisation-of-first-doses-of-covid-19-vaccines
https://www.somersetccg.nhs.uk/health/local-services/health-services-during-coronavirus/covid-19-vaccinations-in-somerset/

