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قائمة التحقق لما قبل تلقي اللقاح الخاصة 
بالتطعيم ضد كوفيد-19

لمتلقي اللقاح: 
سوف تساعدنا األسئلة التالية في تحديد ما إذا كان هناك أي سبب يمنعك من الحصول على لقاح كوفيد-19 

اليوم. إذا أجبت بـ "نعم" على أي سؤال، فهذا ال يعني بالضرورة أنه ال يجب أن تتلقى اللقاح. بل يعني ذلك 
أنه قد ُتطرح عليك أسئلة إضافية فحسب. إذا كان هناك سؤاٌل غير واضح، ُيرجى أن تطلب من مقدم الرعاية 

الصحية المتابع لك شرحه.
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هل تشعر بأنك مريض اليوم؟. 	

النعم
ال 

أعرف

هل سبق لك تلقي جرعة من لقاح كوفيد-19؟. 	
إذا كانت اإلجابة نعم، فما هو منتج )منتجات( اللقاح الذي تلقيته؟ 	
 يانسن  	موديرنا 	فايزر-بيونتيك 	

)جونسون آند جونسون(  
منتج آخر 	

كم جرعًة تلقيتها من لقاح كوفيد-19؟  	

هل أحضرت بطاقة سجل لقاحاتك أو أّية وثائق أخرى؟ 	

	 . ،)HIV( هل لديك حالٌة صحية أو تخضع لعالٍج سبب لك نقًصا متوسًطا أو حاًدا في المناعة؟ )قد يشمل ذلك عالج السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية
أو متلقي زراعة األعضاء، أو عالج نقص المناعة أو جرعات الكورتيزون العالية، أو العالج بخاليا كارتي، أو العالج بزرع الخاليا المكونة للدم ]الهيماتوكريت[، أو متالزمة دي 

جورج أو متالزمة فيسكوت ألدريتش(

هل خضعت ألي من عالجات زرع الخاليا المكونة للدم )الهيماتوكريت( أو العالج بخاليا كارتي منذ تلقيك لقاح كوفيد-19؟. 	

 هل سبق لك أن تعرضت إلى رّد فعٍل تحسسي تجاه: . 	
)قد يشمل ذلك رد فعل تحسسًيا شديًدا ]على سبيل المثال، الحساسية المفرطة[ والذي استلزم العالج باستخدام إِبينيفِرين أو ®EpiPen أو تسبب في ذهابك إلى المستشفى. وقد يشمل 

أيًضا رد فعل تحسسًيا تسبب في حدوث شري، أو تورم، أو ضيق التنفس، بما في ذلك الصفير التنفسي.(

أحد مكونات لقاح كوفيد-19، والذي يحتوي أّياً مما يلي: 	
البولي إيثيلين جاليكول )PEG(، والذي يوجد في بعض األدوية، مثل الملينات ومستحضرات إجراءات تنظير القولون 	

البوليسوربات، والتي توجد في بعض اللقاحات، واألقراص المغلفة، والستيرويدات عن طريق الحقن الوريدي 	

جرعة سابقة من لقاح كوفيد-19 	

 هل أصبت من قبل برد فعل تحسسي تجاه لقاح آخر )بخالف لقاح كوفيد-19( . 	
 أو دواء ُيؤخذ عن طريق الحقن؟

)قد يشمل ذلك رد فعل تحسسًيا شديًدا ]على سبيل المثال، الحساسية المفرطة[ والذي استلزم العالج باستخدام إِبينيفِرين أو ®EpiPen أو تسبب في ذهابك إلى المستشفى.  وقد يشمل 
أيًضا رد فعل تحسسًيا تسبب في حدوث شري، أو تورم، أو ضيق التنفس، بما في ذلك الصفير التنفسي.(

ضع عالمًة أمام كل ما ينطبق عليك:. 	

ذكر يتراوح عمره بين 12 و39 عاًما 	

سبق لك اإلصابة بالتهاب عضلة القلب أو ذبحة صدرية 	

اإلصابة بمتالزمة االلتهابات المتعددة )MIS-C أو MIS-A( بعد اإلصابة  	
بعدوى كوفيد-19

المعاناة من اضطراٍب نزفي 	

تناول ُمرّقق للدم 	

	 )GBS( سبق لك اإلصابة بمتالزمة غيالن-باريه
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التاريختمت مراجعة النموذج بواسطة
)Immunization Action Coalition( )IAC( مقتبس مع التقدير من قوائم التحقق الخاصة بتحالف العمل من أجل التطعيم


