
 

 

 19-تطعيمات كوفيد
ي بريتش كولومبيا. ُيمكن أن تحتاج إثبات 

 
 بحاجة إىل إثبات التطعيم للوصول إىل األعمال التجارية أو الفعاليات أو الخدمات ف

َ
لست

ف عىل المزيد عبر زيارتك لموقع  . تعرَّ  . حكومة بريتش كولومبيا: إثبات التطعيمالتطعيم للسفر الدوىلي

 انظر 19-كوفيد  لقاحات للمزيد من المعلومات عن
ً
 الصفحات التالية:  ، فضال

  19-الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد كوفيدلقاحات )HealthLinkBC file #124a( 
 وسية ضد كوفيد  )HealthLinkBC file #124b( 19-لقاحات الناقالت الفبر
 وتير  ضد كوفيد  )HealthLinkBC file #124c( 19-لقاح الوحدة الفرعية للبر

 ِ
 اللقاح تلق ّ

ركز المرحلة التالية من الخطة عىل  19-حكومة بريتش كولومبيا: التطعيم ضد كوفيدخطة ُصممت 
ُ
إلنقاذ األرواح ووقف انتشاره. ت

ي ذلك الحصول عىل جرعة أوىل 
 ثانية أو ثالثة، انظر:  و أتوفبر الحماية المستدامة للجميع. للمزيد من المعلومات، بما ف 

  ي اللقاح: مكافحة األمراضبريتش كولومبيا لمركز
ّ   تلق 

  :19-وعالجات كوفيد لقاحات وتطعيماتحكومة بريتش كولومبيا 

 19-حكومة بريتش كولومبيا: كيف ُيمكنك تىلي لقاح كوفيد 

حكومة بريتش احتمالية وجوب حجز موعد أو إذا توفرت المواعيد بدون حجز، ُيرجر زيارة للحصول عىل أحدث المعلومات، بما يشمل 
ي لقاح كوفيد

ي منطقتك الصحية.  19-للعثور عىل عيادات تطعيم ضد كوفيد 19-كولومبيا: كيفية تلق 
 ف 

 الُمنشطة اتالجرع

ي يسببها  
ي إطالة أمد حمايتك من النتائج الوخيمة الت 

 . 19-كوفيدتساعد الجرعات الُمنشطة ف 

رسل الدعوات عىل أساس سنوات 5للحصول عىل الحماية الكاملة، يحتاج كل من يبلغ 
ُ
دوري  فما فوق إىل جرعات ُمنشطة متواصلة. ت

ي 
ة. لمعظم الناس، من األفضل الحصول عىل جرعة ُمنشطة حول  6بعد مض  ات الأشهر من جرعتك األخبر ي تزيد فيها فب 

 المخاطر.  الت 

 . 19-كبر عرضة لخطر اإلصابة بكوفيدت للجرعات الُمنشطة للخريف اآلن بدًءا من األشخاص األ يتم إصدار الدعوا

 المسنون 

   السكان األصليير 

 األشخاص المعرضون للخطر الشديد رسيرًيا 

 ي قطاع الرعاية الصحية
 العاملون ف 

ي ذلك جرعة الخريف الُمنشطة  اتالجرع لمزيد من المعلومات حول الحصول عىل
 انظر:  الُمنشطة،بما ف 

 ي اللقاح
 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: تلق 

 حكومة بريتش كولومبيا: احصل عىل جرعة ُمنشطة 
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 19-األطفال والطالب وتطعيم كوفيد

مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: األطفال لألطفال وصغار السن، انظر:  19-كوفيد  اتللحصول عىل المعلومات حول تطعيم

 . لألطفال 19-بريتش كولومبيا: لقاحات كوفيدوحكومة  19-وتطعيمات كوفيد

ي الرعاية الصحية، ما ستطيع، يقانون الُرضع بموجب
 ثل الحصول عىل لقاح ما. ألطفال إعطاء الموافقة لتلق 

 سنوات 4أشهر حت   6األعمار من 

اوح أعمارهم بير   19-للحصول عىل المعلومات حول تطعيمات كوفيد  سنوات، انظر:  4أشهر و 6لألطفال الذين تب 

  تحصير  بريتش كولومبياImmunizeBCاوحة أعمارهم بير   19-: لقاحات كوفيد  سنوات( 4أشهر و 6)األطفال المب 

  تحصير  بريتش كولومبياImmunizeBCشائعةالسئلة األ سنوات(  4أشهر حت   6)األطفال من  19-: لقاحات كوفيد 

 سنة 11سنوات حت   5األعمار من 

اوحة أعمارهم بير  لألطفال  19-للحصول عىل المعلومات حول تطعيمات كوفيد  عاًما انظر:  11و 5المب 

  تحصير  بريتش كولومبياImmunizeBCاوحة أعمارهم بير   19 -احات كوفيد: معلومات حول لق   سنة 11و 5لألطفال المب 

  تحصير  بريتش كولومبياImmunizeBCأسئلة شائعة عاًما  11 – 5لألطفال بير   19-: األسئلة الشائعة حول تطعيمات كوفيد 

 عاًما 17إىل  12األعمار من 

 عاًما انظر:  17و 12لألطفال بير   19-للحصول عىل معلومات حول تطعيمات كوفيد

  تحصير  بريتش كولومبياImmunizeBCاوحة أعمارهم بير   بللشبا 19-: معلومات حول لقاحات كوفيد  سنة 17و 12المب 

  تحصير  بريتش كولومبياImmunizeBCي األعمار  19-: األسئلة الشائعة حول تطعيمات كوفيد
 عاًما  17إىل  12للشباب ف 

 األسئلة الشائعة

 الطالب القادمون إىل بريتش كولومبيا

 ىل المعلومات، انظر: للحصول ع

 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: المطعمون خارج بريتش كولومبيا أو كندا 

 حكومة بريتش كولومبيا: إثبات التطعيم 

ِ بعد 
 اللقاح تلق ّ

ه له، انظر  تلقيكللمزيد من المعلومات عّما يمكنك توقعه بعد  مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: الرعاية  اللقاح وما يجب التنبُّ
ي اللقاح

 بعد تلق 
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أو وحدة  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkُيرجر زيارة  HealthLinkBCلمزيد من مواضيع 
ي مقاطعة بريتش كولومبيا 

ي منطقتك. للحصول عىل المشورة ومعلومات صحية حول الحاالت غبر الطارئة ف 
الصحة العامة المحلية ف 

ل بزيارة 
ّ
(. للصّم وضعاف ا 8-1-1أو اتصل بالرقم  www.HealthLinkBC.caتفض

ً
. تتوفر 7-1-1لسمع، يرجر االتصال بالرقم )مجانا

جمة بأكبر من   لغة عند الطلب.  130خدمة الب 

 االعتبارات المتعلقة بالحصول عىل اللقاح

ا. للمزيد من المعلومات عن لقاح   19-األسباب المؤدية إىل عدم الحصول عىل لقاح كوفيد
ً
لألفراد ذوي مخاوف  19-كوفيدقليلة جد
ي ذلك الحساسية والحمل والرضاعة، انظر 

 
االعتبارات المتعلقة مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض:  صحية محددة، بما ف
 . بالحصول عىل اللقاح

 سالمة اللقاح

 : االطالع عىللمزيد من المعلومات حول عملية اعتماد اللقاح وسالمته ُيرجر 

  لمكافحة األمراض: سالمة اللقاحمركز بريتش كولومبيا 
 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: اعتماد اللقاحات وتطويرها 

 اللقاح فعالية

 : االطالع عىلُيرجر اللقاح، وسالمته وفعاليته،  فعاليةللمزيد من المعلومات عن 

 مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: قياس أثر التطعيم وتغطيته 

 أسئلة حول اللقاح

 : ُيرجر االطالع عىل، 19-إذا كانت لديك أسئلة أو هواجس بشأن لقاحات كوفيد

  تحصير  بريتش كولومبياImmunizeBC : 19-األسئلة الشائعة حول كوفيد 
 19-مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: لقاح كوفيد 

 

 

 2022أيلول/سبتمبر  28 آخر تحديث: 

بست
ُ
-مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: لقاح كوفيد من 19-المعلومات الُمقدمة عن خاصية التحصير  الصحية لكوفيد اقت

حكومة بريتش كولومبيا: كيفية الحصول عىل لقاح  ،19-كوفيد  شائعة حول: أسئلة ImmunizeBCتحصير  بريتش كولومبيا  ،19

مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: الحصول  و  ،مركز بريتش كولومبيا لمكافحة األمراض: االعتبارات المتعلقة باللقاح ،19-كوفيد

ونية  . عىل اللقاح ي تم الوصول إىل الصفحات اإللكب 
 . 2022 أيلول/سبتمبر ف 
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