التطعيم ضد كوفيد - 19إجابات على اﻷسئلة المتداولة

 1ما هي اللقاحات المرخصة والمتاحة للتلقيح؟
لقاحات كوفيد 19-التي تم ترخيصها من قبل وكالة اﻷدوية اﻷوروبية)(EMA
هي :فايزر /بيونتيك و استرا زانيكا و موديرنا و جونسون جونسون

 2ما هي الفترة الفاصلة بين الجرعتين اﻷولى والثانية من كل لقاح؟
فايزر /بيونتيك  :يتم إعطاء لقاح فايزر /بيونتيك على جرعتين ،
.بﻔاﺻل  3أسابيع بين الجرعتين
استرا زانيكا :لقاح استرا زانيكا يعطى على جرعتين  ،مع
.فترة  8أسابيع بين الجرعتين
موديرنا :لقاح موديرنا على جرعتين بﻔاﺻل زمني
.فترة  28يو ًما بين الجرعتين
جونسون جونسون :يتم إعطاء لقاح جونسون جونسون في نطاق أ
جرعة واحدة ومن يحصل عليها يكمل تطعيمه

 3كيف يمكنني تأكيد موعدي إذا لم أتلق رسالة نصية أو لم يتم ارسال الشهادة ذات الصلة ؟
في هذه الحالة  ،يمكن للمواطنين اﻻتصال بمركز اﻻتصال 1474

 4كيف يمكنني ترتيب موعد آخر بخﻼف اﻹجراء الذي تم إجراؤه من خﻼل بوابة التطعيم ؟
باﻹضافة إلى ترتيب المواعيد عبر بوابة التطعيمات للمواطنين
يمكنهم اﻻتصال بطبيبهم الشخصي  ،بشرط أن يكون الطبيب قد أبدى اهتماما بـ
تطعيم المستﻔيدين من سن  30وما فوق في عيادته مع
لقاح استرا زانيكا .في هذه الحالة  ،سيتمكن المواطنون من ترتيب موعد
التطعيم من خﻼل طبيبهم الشخصي  ،في اليوم والوقت الذي يحدده الطبيب

 5إذا لم أكن مسجﻼ أو مستفيدا من برنامج الصحة  ،كيف يمكنني ترتيب موعد ؟
المواطنين الغير مسجلين في برنامج الصحة  GHSاو الغير المستﻔيدين من برنامح الصحة GHS
ويرغبون في الحصول على اللقاح في إطار خطة التطعيم الوطنية
ضد كوفيد 19-يجب استكمال الوثيقة وتقديمها إلى وزارة الصحة
لتسجيل المواطنين غير المستﻔيدين من برنامج الصحة في قبرص
بوابة التطعيمات كوفيد .19-يجب تقديم طلب مع نسخة من

بطاقة هوية الطرف المهتم أو بطاقة تسجيل اﻷجانب )دفتر اﻻلين( أو اي اوراق تثبوتية
باﻹضافة إلى نسخة من البطاقة الطبية  ،إن أمكن  .كل المستندات يجب ارسالها الى وزارة الصحة عبر البريد اﻻلكتروني

covidvac@moh.gov.cy
أو عن طريق البريد العنوان التالي:
1 Prodromou and 17 Chilonos, 1449 Lefkosia,
أو تسليمها بل اليد الى إدارة البطاقة الطبية بوزارة الصحة

, 1 Prodromou and 17
Chilonos, Lefkosia

 6هل يجب تأجيل التطعيم الخاص بي إذا كنت مصابا بفيروس كورونا أو على وشك اﻻنتهاء
اﻻتصال بحالة إيجابية؟
نعم  ،في الحالتين يجب تأجيل التطعيم
المواطنون الذين لديهم موعد محدد ولكن في هذه اﻷثناء تم تشخيصهم على أنهم
من ضمن الحاﻻت اﻹيجابية لﻔيروس كورونا أو التي تم اﻹبﻼغ عنها على أنها جهات اتصال وثيقة لحالة إيجابية
طلب إعادة جدولة موعدهم  ،حسب اﻹجراء
الموﺻوفة في السؤال 5

 7هل أحتاج إلى تحديد موعدي عند فتح بوابة التطعيم  ،حتى لو كنت مصابا بفيروس كورونا أو كنت على اتصال وثيق؟
نعم  ،بغض النظر عما إذا كان المواطن مصابا بالﻔيروس أو مخالطا وثيقا هو  /هي
يجب أن يرتب موعده عندما تكون بوابة التطعيم متاحة له  /لها
الﻔئة العمرية.

 8ثم كيف يمكنني إعادة تحديد موعدي إذا كنت مصابا بفيروس كورونا حالة أو اتصال وثيق بحالة إيجابية؟
في البداية يتضح أنه في حالة إعادة الجدولة يتم منح المواطن بطاقة جديدة
التعيين في نﻔس مركز التطعيم ونﻔس نوع التطعيم
موعده  /موعدها اﻷولي  ،في أقرب وقت ممكن.
من أجل إعادة تحديد الموعد  ،من الضروري إبﻼغ وزارة الصحة
فورا .يمكن للمواطن اﻻتصال بمركز اﻻتصال 1474
عندها يسوف يطلب منك تقديم تﻔاﺻيل الموعد وسبب طلبه
اﻹلغاء ،ايضا ممكن تغيير التاريخ  ،أو إرسال بريد إلكتروني إلى

director@mphs.moh.gov.cy

تسجيل المعلومات التالية:
اﻻسم و الكنية
رقم الهوية
تاريخ الميﻼد
التاريخ و وقت الموعد
ما إذا كانت إعادة الجدولة تتعلق بالجرعة اﻷولى أو الثانية
مركز التطعيمات
نوع اللقاح
رقم الهاتف
سبب طلب إعادة الجدولة )على سبيل المثال  ،حالة إﺻابة بﻔيروس كورونا  ،إغﻼق
اﻻتصال بحالة إيجابية  ،إلخ(
.التاريخ المﻔضل للموعد الجديد
بعد تلقي المعلومات أعﻼه والتحقق منها من قبل وزارة الصحة  ،فإن
سيتم إعادة تحديد الموعد وإبﻼغ المواطن وفقا لذلك
المواطن ﻻ يحتاج إلى اتخاذ أي إجراء آخر من خﻼل بوابة التطعيم

 9هل يمكن للمواطن طلب موعد جديد مع نوع القاح اخر ،إذا كان ﻻ يريد إعادة تحديد موعده؟
نعم  ،يمكن القيام بذلك بعد إلغاء الموعد الحالي باﻻتصال على 1474
مركز اﻻتصاﻻت .بعد ذلك  ،سيتمكن المواطن من طلب موعد جديد من خﻼل
بوابة التطعيم عندما تكون متاحة لﻔئته العمرية
بوابة التطعيمات متاحة يوميا لمختلف الﻔئات العمرية والمواطنين
المهتمين بالتطعيم يجب تحديد موعدهم في أسرع وقت ممكن  ،لذلك
أنه يمكن تطعيمهم بسرعة  ،وبالتالي حماية ﺻحتهم

 10متى يتم التطعيم بعد المرض من كوفيد19-؟
يتم التطعيم في غضون ثﻼثة ) (3أشهر بعد الشﻔاء وبعد انتهاء  42يوم على اﻷقل بعد الشﻔاء أو اختبار التشخيص المصلي

 11متى يتم التطعيم لﻼشخاص المخالطين لحالة إيجابية؟
في حاﻻت اﻻتصال الوثيق  ،يمكن إجراء التطعيم بعد انتهاء فترة العزل الذاتي .في حال أﺻبح اﻻتصال الوثيق حالة إيجابية  ،يتم إجراء التطعيم في
غضون ثﻼثة ) (3أشهر بعد الشﻔاء  ،وبعد  42يوما على اﻷقل
انقضت بعد الشﻔاء  /اختبار التشخيص المصلي

 12ما هي نسبة الحماية بعد كل جرعة من كل لقاح؟
فايزو بيونتيك :تقدم مناعة بنسبة  ٪52بعد سبعة أيام من الجرعة اﻷولى  ،مع
ارتﻔعت النسبة إلى  ٪89بعد أسبوع آخر .حسب آخر البيانات
من شركة فايزر  ،بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية  ،تصل الﻔعالية إلى ٪91.3
ضد المرض الخﻔيف من كوفيد 19-و  ٪95.3ضد المرض الشديد
استرا زانيكا :يضمن مناعة  ٪70بعد ثﻼثة أسابيع من الجرعة اﻷولى
بعد  15يو ًما من الجرعة الثانية  ،تكون الحماية من  ٪76إلى  ٪94من كوفيد 19-وهو
حقق .إنه فعال  ٪100في الوقاية من اﻷمراض الخطيرة و
العﻼج في المستشﻔيات
موديرنا :تصل الﻔعالية إلى  ٪92بعد  14يوما من الجرعة اﻷولى  ،بينما تصل الﻔعالية بعد  14يوما من الجرعة الثانية إلى  ، ٪94.1أما بعد ستة )(6
أشهر من الجرعة الثانية  ،فإن الحماية تصل إلى  ٪90من اﻷمراض الخﻔيﻔة .من كوفيد 19-وبنسبة  ٪95ضد المرض الشديد
جونسون جونسون :الحماية تبدأ بعد  14يوما  ،وبعد  28يوما تصل فعاليتها ضد اﻵثار الشديدة لﻔيروس كوفيد 19-إلى  .٪85بعد  49يوما  ،ثبت أن
اللقاح يمنع تماما تقريبا دخول المستشﻔى وخطر الوفاة.
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