
محتوى الجرعة المعززة

الجرعات المعززة: ما هي؟

 
الجرعة المعززة هي جرعة إضافية من اللقاح. تساعد عىل زيادة االستجابة

المناعية وتطيل مدة الحماية ضد األشكال الخطيرة من كوفيد-19. 

(Get a booster dose" (April, 2022"
(COVID-19 Vaccine Boosters" (April, 2022"

 
هل تريد(ين) معرفة المزيد؟

 
 

الجرعات المعززة: إذا تلقيت جرعتين وأصبت بكوفيد-19، فهل أزال

بحاجة إىل جرعة معززة؟

 
نعم. توفر العدوى بعض الحماية، لكّن اللقاح يساعد في تحسين االستجابة

المناعية ويوفر حماية أفضل وأطول أمًدا.

توصي اللجنة االستشارية الوطنية للتلقيح بتلقي جرعة معززة بعد 3 أشهر من

اإلصابة بعدوى كوفيد-19 أو بعد 6 أشهر عىل األقل من آخر جرعة.

ال يُقصد بهذا المحتوى أن يكون بديًال عن المشورة أو الرعاية المهنية. يجب دائًما السعي للحصول عىل خدمات أخصائيي في المجال الطبي أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين فيما يتعلق باألسئلة التي قد تكون لديك.

تم التحقق منه من قبل MedComm - وهو

نادي توعية تابع لجمعية طالب كلية الطب في

جامعة ماكجيل.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/booster
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html


صعوبة في التنفس أو ضيق شديد في التنفس

ضغط مستمر أو ألم في الصدر

حالة من التشوش واالرتباك
صعوبة في االستيقاظ أو البقاء مستيقًظا

البشرة، الشفاه أو أسرة األظافر شاحبة، أو رمادية أو زرقاء اللون.

إذا كنت تعاني(ن) من هذه األعراض، يجب االتصال بالرقم 911.

ما هي "األعراض الشديدة" لكوفيد-19؟
تشمل الحاالت الشديدة لكوفيد-19 االلتهاب الرئوي الحاد، والفشل العضوي واحتمال الوفا

 
يصاب بعض األشخاص بأعراض خفيفة لكوفيد-19. ولكن هناك العديد من األشخاص ممن ال يحالفهم الحظ. تشمل األعراض الشديدة ما يلي:

الجرعات المعززة: لماذا أحتاجها؟

 
توفر اللقاحات الحماية ضد أشكال المرض الخطيرة، ولكن يمكن لهذه الحماية
أن تنخفض بمرور الوقت. تساعد الجرعات المعززة في الحفاظ عىل الحماية ضد

األعراض الشديدة لكوفيد-19 وإطالة مدتها. 

 
 

الجرعات المعززة: لماذا يتم التحدث عن جرعة رابعة؟ متى سننتهي من

ذلك؟

 
تستمر اللقاحات في توفير حماية قوية ضد األشكال الخطيرة من المرض، ولكّن

هذه الحماية تنخفض بمرور الوقت، خصوصاً مع ظهور متحورات جديدة.

لهذا السبب قد تكون الجرعات المعززة اإلضافية ضرورية، خصوًصا بالنسبة

للفئات السكانية الضعيفة، عىل سبيل المثال كبار السن.
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