
أسئلة وأجوبة
حول التطعيمات

FAQ about
Vaccines

 أن ال يعــاين الخشــص الراغــب يف أخــذ التطعــمي مــن 
ــة املتوســطة أو الشــديدة  امحلــى أو األعــراض املرضي
ليمتكــن مــن أخــذ التطعــمي، وأال تكــون لديــه حساســية 

مفرطة من إحدى مكونات التطعمي.

نصائح قبل
أخذ التطعيم..

الفئات المسموح لها بأخذ التطعيم..
 تطعــمي كوفيــد-19 يعــىط للبالغــني مــن معــر 18 عامــًا     

مفا فوق.

هل يمكن للمصاب
مسبقًا أخذ التطعيم؟

أخــذ  بالفــريوس  مســبقًا  لملصــاب  ميكــن   نعــم 
التطعمي بعد ميض 90 يومًا من اإلصابة. أما العاملني 
مــن  وغــريمه  األماميــة  الصفــوف  يف  الصحيــني 
أخــذ  فميكهنــم  لإلصابــة  عرضــة  األكــرث  الفــائت 

التطعمي أيًا اكنت نسبة املناعة لدهيم.

 يعــىط التطعــمي مــن خــالل احلقــن يف عضلــة الــذراع 
ويعىط يف جرعتني يفصل بيهنا ٢١ يومًا

طريقة أخذ التطعيم..

بالنســبة للنســاء يف ســن اإلجناب: أال تكون املرأة حامًال 
أو ختطــط للحمــل أو مرضعــة ويفضــل أن تســتخدم أي 

مانع للحمل ملدة 3 أهشر عىل األقل بعد أخذ التطعمي.

Individuals wishing to get vaccinated 
should not have symptoms related to the 
COVID-19, and should not have allergies 
to any of the vaccine's components.

Are there any tips I should know 
before getting vaccinated?Yes, however, a person who already had 

active COVID-19, should receive the 
vaccine 90 days a�er the infection. Health 
workers on the front lines and other 
vulnerable individuals, can receive the 
vaccine regardless of their immunity level

Can people who recovered 
from COVID19- get vaccinated?

هل من يأخذ التطعيم معرًضا
لإلصابة ونقل العدوى؟

ــد  ــني األخشــاص، فق ــة ب ــاوت االســتجابة املناعي  تتف
التطعــمي  متلــيق  لــدى  الاكفيــة  املناعــة  التتكــون 
أخــذ  ولكــن  بالفــريوس  اإلصابــة  مــن  محلايتــه 
اإلصابــة  مــن  امحلايــة  لــه  يؤمــن  قــد  التطعــمي 
املتوســطة إىل الشــديدة، لــذا قــد يصــاب الخشــص 
بكوفيــد-19 وقــد يكــون مصــدرًا لنقل العــدوى لآلخرين 

إذا أصيب به

�e immune response varies between 
people. Some people may not have 
su�cient immunity to protect them from 
being infected with the virus, but getting 
vaccinated may protect them from 
moderate and severe symptoms.

Can people who recovered 
from COVID19- get vaccinated?

�e (Covid-19) vaccine is given to 
adults aged 18 years and above.

Who is allowed to 
receive the vaccine?

�e vaccine is administered via injection 
into the arm's muscle in two doses that are 
21 days apart.

How are the vaccines administered
&what are the number of doses?

Women should not be pregnant, or 
planning on getting pregnant, or be 
breastfeeding at the time of vaccination. 
Contraceptives should be used for at least 
three months a�er taking the vaccine.

سجل اآلن
للحصول عىل تطعمي كوفيد-١٩

Register now
for the COVID-19 Vaccine

healthalert.gov.bh



Vaccines increase the levels antibodies 
against bacteria and viruses, which triggers 
an immune response within the body 
against diseases.

How do 
vaccines work?

Vaccines are one of the most important 
preventive measures to prevent the spread of 
infectious diseases. �ey protect oneself and 
the community and reduces viral 
transmission rates as well as deaths 
associated with the virus. Being up to date 
with recommended vaccinations increases 
herd immunity rates and protects the 
vulnerable population.

Why should I 
get vaccinated?

املنــايع  التطعميــات عــىل حتفــزي اجلهــاز  تعمــل 
ــا  ــاج األجســام املضــادة للفريوســات أو البكتريي إلنت
اســتجابة  إلحــداث  املعديــة،  لألمــراض  املســببة 
عنــد  امليكروبــات  جماهبــة  يف  تهســم  مناعيــة، 

التعرض هلا مرة أخرى.

تفــوق  وفائدهتــا  عامــة  بصــورة  آمنــة  التطعميــات 
بعــض األعــراض اجلانبيــة املرتتبــة علهيــا. حيــث يــمت 
تصنيــع التطعميــات مــن خــالل معــل التجــارب العمليــة 
ــن  ــد م ــا التأك ــمت خالهل ــل ي ــدة مراح ــر بع ــيت مت وال
مأمونيهتــا يف املراحــل األوىل مــن التجــارب، مكــا 
يــمت أيضــًا التأكــد مــن فاعليهتــا لــدى متلــيق التطعــمي 
محلايتــه مــن اإلصابــة بعــدوى املــرض املســهتدف 

كيف تعمل
التطعيمات؟

مدى أمان
وفعالية التطعيم؟

Vaccines are generally safe, and their 
bene�ts outweigh their risks. Vaccines 
undergo several clinical trials during 
which time the safety and e�cacy of the 
vaccine is assessed. 

Are vaccines
safe and effective?

 قــد حتــدث بعــض اآلثــار اجلانبيــة للتطعميــات قــد 

تكون هذه األعراض موضعية: اكألمل واالنتفاخ يف موضع 
احلقــن، وقــد تكــون أعــراض عامــة ومهنــا، الصــداع، 

الشعور باإلعياء وامحلى.

هل هناك آثار
جانبية للتطعيم؟

Some local side e�ects may occur at the 
injection site, such as pain and swelling. 
Moreover, there may be further general 
symptoms, including headaches, nausea, and 
slight fever.

What are common side effects 
of the COVID19- vaccine?

ــا  ــد حدوثه ــة عن ــراض اجلانبي ــع األع ــل م ــمت التعام ي
حبســب نوعهــا وشــدهتا، فاألعــراض البســيطة اكألمل 
املمكــن  مفــن  الصــداع  أو  احلقــن  موضــع  يف 
األعــراض  أمــا  هلــا،  األمل  مســكنات  اســتخدام 
ــة  ــذ املشــورة الطبي املتوســطة أو الشــديدة فيجــب أخ

ليمت تخشيصها وعالجها.

كيف تتعامل مع
األعراض الجانبية؟

Side e�ects are dealt with when they occur 
depending on their type and severity. 
Painkillers may be used for simple symptoms 
like pain at the site of injection or headaches, 
while medical advice should be sought for 
moderate or severe symptoms.

How one must deal 
with these symptoms?

إطالقــًا، ولكــن بفضــل التعــاون الــدويل مت نــرش 
ــر بســبب  ــريوس يف هشــر يناي ــين للف ــوروث اجلي امل
تقــدم التكنولوجيــا ومت تصنيــع التطعميــات مــن عــدة 
مضــن  مجعهيــا  وجديــدة  تقليديــة  وبطــرق  دول 

االشرتاطات العملية املتعارف علهيا. 

هل هناك تسّرع
في تصنيع التطعيمات؟

No, the production process wasn't 
expedited; however, international 
cooperation and advancements in 
technology has allowed scientists to work 
at a more e�cient speed, which allowed 
for the viral genetic code to be published 
in January. Furthermore, many countries 
have manufactured vaccines via both 
traditional and new methods, all within 
the generally accepted scienti�c 
requirements.

Was the manufacturing 
process expedited?

تعــد التطعميــات إحــدى أمه التدخــالت الوقائيــة الــيت  
اكن هلــا دورًا فعــاًال يف منــع تفــيش األوبئــة عــىل مــر 
ــا  ــن تداعياهتــا وآثاره ــة م ــة البرشي العصــور ومحاي
حيــث تؤمــن التطعميــات املناعــة ملتلقهيــا ممــا يهســم 
ــات  ــراض والوفي ــبء األم ــن ع ــة املجمتــع م يف محاي
أخــذ  عــىل  احلــرص  فــإن  لــذا  عهنــا،  النامجــة 
التطعميــات املــوىص هبــا يعــد مــن أمه الطــرق لرفــع 
معــدالت املناعــة املجمتعيــة واحلفــاظ عــىل حصــة 

األفراد من خطر انتشار األوبئة. 

لماذا يجب
أخذ التطعيم؟


