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عندما یقوم الشخص املصاب ب (COVID-19) بالسعال أو الزفیر فإنه یقوم بإطالق قطرات من 
السوائل املصابة باملرض، وتقوم تلك القطرات املصاحبة لذلك بالسقوط یلع  األسطح واألشیاء 

القـریبة منه مثل املکـاتب أو الطاوالت  أو  الهواتف.

ومن ثم ینتقل املرض عن طریق ملس األشخاص لتلك األسطح امللوثة ثم ملس العین   أو الفم   
أو الوجه.  وهـنا  تبرز  أهمیة  لبس  الکمام وغسل   وتعقیم  الیدیـن.

کذلك من املمکن انتقال املرض إذا کان الشخص یقف بمسافة قریبة من الشخص املصاب بـ 
(COVID-19)  وذلك عن طریق املخالطة املباشرة من خالل الرذاذ املتطایر من هؤالء املصابین.

وهنا تبرز أهمیة التباعد مع لبس الکمام للحمایة من انتقال العدوى.

ماهي أهمیة اإلجراءات  االحترازیة
(لبس الکمام – التباعد – تعقیم وغسل الیدین)؟
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مهما کنت تعتقد بأنك قادر یلع مقاومة أعراض الفایروس فإنك ال تعلم عن وقت اصابتك بشکل 
دقیق مما یعرضك لنقل العدوى آلخرین تعرضهم کذلك لنقل العدوى لغیرهم مما یساعد یلع 

انتشار الفایروس والذي یرتفع خطر اإلصابة به بین بعض الفئات مثل:

             • کبار السن.
             • األشخاص الذین یعانون من حاالت مرضیة مثل مرض السکري وأمراض القلب والرئة.

             • األشخاص الذین یعانون من ضعف يف املناعة وبعض الفئات 
           املعرضة لألمراض.

لذا.. یعتبر أخذ اللقاح وسیلة آمنة لتقلیل انتشار العدوى وتقلیل خطورة األعراض.

خطر اإلصابة يف
حال عدم أخذ اللقاح.



psau_edu_sa
إدارة العالقات العامة وا�عالم

األمراض، حیث یدفع  للحمایة من  التحصین هو وسیلة بسیطة وآمنة وفعالة 
الجسم ملقاومة العدوى وتقویة جهاز املناعة، لذا فإن أهمیة هذا اللقاح تکمن 
يف الحمایة من فیروس کورونا بالسماح للجسم بتطویر استجابة مناعیة بشکل 
آمن والتي توفر الحمایة للجسم من خالل منع العدوى أو السیطرة علیها، کما 
االجتماعي  التباعد  الدول، وتخفیف  الحظر يف  برفع عملیات  اللقاح  سیسمح 

وبالتالي عودة الحیاة الطبیعیة تدریجیا.

أهمیة اللقاح:
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عند أخذ اللقاح یستجیب الجهاز املناعي بحیث:
       • یتعرف یلع الفیروس فور دخوله للجسم.

       • ینتج األجسام املضادة (بروتینات ینتجها الجهاز املناعي بشکل 
       طبیعي ملحاربة املرض).

       • یتذکر املرض وکیفیة مکافحته.
لذلك فإن اللقاح هو وسیلة آمنة وذکیة فبمجرد أخذ الجسم لجرعة واحدة أو 
أکثر من اللقاح، ینتج استجابة مناعیة دون التسبب يف املرض، فبدًال من عالج 

املرض بعد حدوثه سیحول اللقاح يف املقام األول دون اإلصابة باملرض.

کیف تعمل اللقاحات؟
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سببان رئیسیان ألخذ اللقاح: 
     • حمایة أنفسنا.

     • حمایة من حولنا.
فبدون اللقاحات نکون معرضین لخطر اإلصابة بفایروس کورونا والذي قد یکون مهددا للحیاة.

یعتبر هذا اللقاح آمن؛ نظًرا الجتیازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلیة وحدوث استجابة مناعیة قویة وأجسام 
مضادة مستمرة، عادة ما تکون اآلثار الجانبیة للقاح طفیفة ومؤقتة (مثل: التهاب موضع الحقن، ارتفاع 

درجة الحرارة الخفیف أو الصداع).

یتم اختبار أي لقاح مرخص بصرامة عبر مراحل متعددة من التجارب قبل املوافقة علیه لالستخدام، ویتم 
أیًضا باستمرار املعلومات من عدة مصادر بحًثا عن أي عالمة  العلماء  إعادة تقییمه بانتظام، کما یراقب 

یلع أن اللقاح قد یسبب مخاطر صحیة.

ملاذا یجب أخذ اللقاح؟

مدى أمان وفعالیة اللقاح:
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التي  الرسمیة  الخطوات  هي  اللقاح  اعتماد  يف  اململکة  اتخذتها  التي  الخطوات 
تتبعها هیئة الغذاء والدواء السعودیة يف اعتماد اللقاحات حیث تتبع الهیئة طرق 
علمیة عاملیة مشددة يف اعتماد اللقاحات حیث تضمن سالمة التصنیع والتورید 

ومأمونیة اللقاح وهي نفس الطریقة املستخدمة يف جمیع اللقاحات.

تذکر دائًما أنه
من األفضل الوقایة من املرض
بدًال من معالجته بعد حدوثه.
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عملك.  مکان  اإلصابة يف  تظهر  لم  لو  مهمة حتی  تکون  قد  الوقائیة  اإلجراءات  بعض  باتخاذ  املبادرة 
فبعض التدابیر البسیطة قد تساعد يف منع انتشار العدوى يف أماکن العمل.

التأکد من اإلجراءات الصحیة ونظافة أماکن العمل:
    • یجب أن تکون أسطح املکاتب والهواتف ولوحات املفاتیح نظیفة ومعقمة بشکل   

    مستمر ألن تلوث األسطح التي یمسها املوظفون والعمالء هو واحد من الطرق 
.(19-COVID) الرئیسیة التي ینتشر من خاللها    

   • تعزیز وتشجیع غسل الیدین بشکل منتظم من قبل املوظفین والعمالء.
   • وضع أدوات تعقیم الیدین يف أماکن بارزة يف مکان العمل.

   • التأکد من إعادة ملء موزعات املعقمات بشکل منتظم.
   • التأکد من توفر الصابون واملغاسل لغسل الیدین باستمرار ألن الغسیل 

.(19-COVID) یقتل الفیروس یلع الیدین ویمنع انتشار    
   • عرض امللصقات داخل مکان العمل التي توضح اإلجراءات االحترازیة.

بعض الطرق البسیطة ملنع انتشار
(COVID-19) يف أماکن العمل


