
 

 

  
 COVID-19 vaccination  19-كوفید بلقاح التطعیم

 A guide for adults للكبار إرشادي دلیل
 حول معرفتھ یجب ما النشرة ھذه توضح

 علیھ. الحصول المستحقة والفئات 19-كوفید لقاح
This leaflet explains about 
the COVID-19 vaccine and who is 
eligible. 

 19-كوفید من التحصین
 نفسك احمِ 

COVID-19 immunisation 
Protect yourself 

 Contents المحتویات
 ?What is COVID-19 or coronavirus كورونا؟ فیروس أو 19-كوفید ھو ما

 About the types of vaccine اللقاحات أنواع حول معلومات
 Who should have the COVID-19 ؟19-كوفید لقاح على تحصل أن یجب التي الفئات ما

vaccine? 
 Am I at increased risk from COVID-19 ؟19-بكوفید اإلصابة لمخاطر يعرضت یزداد ھل

infection? 
 ?Who cannot have the vaccine اللقاح؟ من الممنوعة الفئات ما

 ?Will the vaccine protect me اللقاح؟ سیحمیني ھل
 ?Will the vaccine have side effects جانبیة؟ أعراض للقاح سیكون ھل

 19-كوفید لقاح أحتاج فھل اإلنفلونزا، لقاح على حصلت
 كذلك؟

I have had my flu vaccine, do I need 
the COVID-19 vaccine as well? 

 Can I catch COVID-19 from the اللقاح؟ من 19-بكوفید إصابتي یمكن ھل
vaccine? 

 ?What do I do next التالیة؟ الخطوة ما
 الثانیة الجرعة وموعد بوعكة أُصبت إذا عملھ یجب ماذا

 أوشك؟ قد
What should I do if I am not well when it 
is my next appointment? 

 شخص، أي إلى 19-كوفید عدوى أنقل أن یمكن ھل
 اللقاح؟ على الحصول بعد

Can I give COVID-19 to anyone, 
after I have had the vaccine? 

  
 ?What is COVID-19 or coronavirus كورونا؟ فیروس أو 19-كوفید ھو ما

  
 المستجد، كورونا فیروس عن ناتج مرض 19-كوفید

 . CoV-(SARS-(2  2-كوف-سارز باسم ویُعرف
 العدوى شدید فیروس وھو .2019 أواخر في أوالً  اكتُشف

 خطیر. رئوي بمرض اإلصابة إلى یؤدي وقد

COVID-19 is caused by a new 
coronavirus, known as SARS-CoV-2. It  
was  first  identified in late 2019. It is 
very infectious and can lead to severe 
respiratory disease. 

 من بالفیروس المصابین األشخاص من الكثیر یعاني ال قد
 تبدأو فقط. خفیفة راضأع علیھم تظھر قد أو أعراض، أي

 أو التذوق حاسة وفقدان والصداع والحمى بالسعال عادةً 
 الشم.

Many people who are infected may not 
have any symptoms or only have mild 
symptoms. These commonly start with 
cough, fever, headache and loss of 
taste or smell. 

 العضالت في وآالم باإلرھاق، األشخاص بعض سیشعر
 حین في والتشویش. والحمى، والقيء، واإلسھال، والحلق،

 قد خطیرة أمراض من األشخاص من قلیل عدد یعاني
 المركزة. الرعایة دخولھم أو المستشفى إلى نقلھم تستلزم

Some people will feel very tired, have 
aching muscles, sore throat, diarrhoea 
and vomiting, fever and confusion. A 
small 
number of people then go on to have 
severe disease which may require 



hospitalisation or admission to intensive 
care. 

 بنسبة بالفیروس، المصابین األشخاص فإن المجمل، في
 من یموتون شخص، 100 كل بین من شخص من أقل

 من شخص إلى ترتفع النسبة ھذه ولكن ،19-كوفید مرض
 على تزید التي العمریة الفئات من أشخاص 10 كل بین
 سنة. 75

Overall fewer than 1 in 100 people who 
are infected will die from COVID-19, but 
in those over 75 years of age this rises 
to 1 in 10. 

 بعض أن رغم 19-كوفید مرض من یشفي عالج یوجد ال
 ظھور مخاطر تقلل األخیرة اآلونة في المختبرة العالجات

 مضاعفات.

There is no cure for COVID-19 
although some newly tested treatments 
do help to reduce the risk of 
complications. 

  
 About the types of vaccine اللقاحات أنواع حول معلومات

  
 التي الشمالیة أیرلندا في اللقاحات من أنواع ثالثة ھناك

 االعتماد. على حالیًا حصلت
 خالل في اللقاحات من أخرى أنواع اعتماد المتوقع ومن
 .2021 عام

In Northern Ireland, there are three 
types of COVID-19 vaccine currently 
approved. 
Other types of vaccine are expected to 
be approved during 2021. 

  
 Who should have the COVID-19 ؟19-كوفید لقاح على تحصل أن یجب التي الفئات ما

vaccine? 
  

 )،JCVI( والتحصین للتطعیم المشتركة اللجنة أوصت
 أوالً  اللقاحات ھذه تقدَّم أن الخبراء، من مستقل فریق وھي
 ومخاطر العدوى لمخاطر عرضة األكثر الفئات إلى

 بالفیروس. أصیبت إذا خطیرة أعراض ظھور
 في والعاملین المسنین، الكبار الفئات ھذه وتتضمن
 والرعایة الصحة خدمات في األمامیة الخطوط

 فیھا، والعاملین المسنین دور في والمقیمین االجتماعیة،
 تتوفر ماعندو معینة. صحیة حاالت من یعانون والذین
 ممكن وقت أقرب في ستقدَّم اللقاح، من أكبر كمیات

 الصحیة. للمخاطر المعرضین اآلخرین لألشخاص

The Joint Committee on Vaccination 
and Immunisation (JCVI), an 
independent expert group, has 
recommended that these vaccines are 
offered first to those at highest risk of 
catching the infection and of suffering 
serious complications if they catch the 
infection. 
This includes  older  adults,  frontline  
health and social care workers, care 
home residents and staff, and those 
with certain health conditions. When 
more vaccine becomes available, the 
vaccines will be offered to other people 
at risk as soon as possible. 

  
 Am I at increased risk from COVID-19 ؟19-بكوفید اإلصابة لمخاطر يعرضت یزداد ھل

infection? 
  

 الكبار من كنت إذا كورونا. بفیروس شخص أي یصاب قد
 یتسبب قد األجل، طویلة صحیة حالة من وتعاني المسنین

 بعض وفي بل خطیر، مرضب إصابتك في 19-كوفید
 الوفاة. إلى یؤدي الحاالت

Coronavirus can affect anyone. If you 
are an older adult and have a long-term 
health 
condition, COVID-19 can be very 
serious and in some cases fatal. 

 بین من كنت إذا 19-كوفید لقاح على تحصل أن بجی
 التالیة: الفئات

You should have the COVID-19 
vaccine if you are: 



 في یعملون أو یعیشون الذین نوالبالغ األشخاص  •
 مسنین دور

• an adult living or working in a 
care home for the elderly 

 للخدمة األمامیة الخطوط في نوالعامل األشخاص •
 االجتماعیة والرعایة الصحیة

• a frontline health and social care 
worker 

 (توفیر خطیرة صحیة لمخاطر ةالمعرض الفئات •
 الحمایة)

• clinically  extremely  vulnerable 
(shielding) 

 a carer working in domiciliary • منازلھم في المسنین رعایة على نوالقائم  •
care looking after older adults 

 aged 65 years and over • فوقھ وما والستین الخامسة سن في األشخاص  •
 طویلة صحیة حالة من یعانون الذین الشباب  •

 التالیة) الصفحة (انظر األجل
• a younger adult with a long-term 
clinical condition (see next page) 

  
 األمراض من یعانون الذین للبالغین اللقاح سیقدَّم كما

 التالیة:
The vaccine will also be offered to 
adults with conditions such as: 

 أو واللیمفوما، اللوكیمیا، (مثل الدم سرطان  •
 النخاعیة) األورام

• a blood cancer (such as 
leukaemia, lymphoma or myeloma) 

 diabetes • السكري  •
 dementia • الخرف  •
 a heart problem • القلب مشاكل  •
 فیھا بما التنفس، صعوبات أو الصدریة المشاكل  •

 الحاد الربو أو الرئة، انتفاخ أو الرئوي، االلتھاب
• a chest complaint or breathing 
difficulties, including bronchitis, 
emphysema or severe asthma 

 a kidney disease • كلوي مرض  •
 a liver disease • كبدي مرض  •
 عالج أو مرض نتیجة المناعة جھاز انخفاض  •

 أدویة أو البشریة، المناعة نقص بفیروس اإلصابة (مثل
 باإلشعاع) العالج أو الكیمیائي، العالج أو المنشطات،

• lowered immunity due to disease 
or treatment (such as HIV infection, 
steroid medication, chemotherapy or 
radiotherapy) 

 rheumatoid arthritis, lupus or • الصدفیة أو الذئبة مرض أو المفاصل، التھاب  •
psoriasis 

 having had an organ transplant • عضاءاأل زرع  •
 عابرة دموي احتباس نوبة أو دماغیة، سكتة  •
)TIA( 

• having had a stroke or a 
transient ischaemic attack (TIA) 

 a neurological or muscle wasting • عضلي أو عصبي ھزال  •
condition 

 a severe or profound learning • الحدة بالغة أو حادة تعلم إعاقة  •
disability 

 الدم فقر مرض مثل الطحال، في شكلةم  •
 الطحال استئصال أو المنجلي،

• a problem with your spleen, eg 
sickle cell disease, or having had your 
spleen removed 

 فما 40 الجسم كتلة (مؤشر المفرطة البدانة  •
 فوقھ)

• being seriously overweight (BMI 
of 40 and above) 

 .severe mental illness • حاد نفسي مرض  •
 خطیرة صحیة حاالت من یعانون الذین األشخاص كل

 على الحصول المستحقة الفئات من ھم الحمایة) (توفیر
 مدى على اللقاح توفیر یتوقف وقد .19-كوفید لقاح

 خطورة
 حول المشورة طبیبك یعطیك أن یمكنو الصحیة. حالتك
 اللقاح. على للحصول استحقاقك مدى

All people who are in the clinically 
extremely vulnerable (shielding) group 
will  be eligible for a COVID-19 vaccine. 
Whether you are offered the vaccine 
may depend on the severity 
of your condition. Your GP can advise 



on whether you are eligible. 
  

 ?Who cannot have the vaccine اللقاح؟ من الممنوعة الفئات ما
  

 فإنھا ولذا حیة، عضویة كائنات على اللقاحات تحتوي ال
 جھازھم اضطرابات من یعانون الذین لألشخاص آمنة

 طیبة استجابة األشخاص ھؤالء یستجیب قد المناعي.
 نم جًدا قلیل عدد اللقاح على یحصل أال ویجب للقاح.

 بمن - 19-بكوفید اإلصابة لمخاطر المعرضین األشخاص
 الشدیدة الحساسیة أنواع من یعانون الذین األشخاص فیھم
 اللقاح. مكونات من مكون من

 الالتي أو الحوامل، أو الحمل، سن في النساء تقرأ أن یجب
 على المفصلة المعلومات الرضاعة، أو للحمل یخططن
 .vaccine-ovidwww.nidirect.gov.uk/c الموقع

The vaccines do not contain living 
organisms, and so are safe for people 
with disorders 
of the immune system. These people 
may not respond so well to the vaccine. 
A very small number of people who are 
at risk of COVID-19 cannot have the 
vaccine – this includes people who 
have severe allergies to a component 
in the vaccine. 
Women of childbearing age, those who 
are pregnant, planning a pregnancy or 
breastfeeding should read the detailed 
information on 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine 

  
 ?Will the vaccine protect me اللقاح؟ سیحمیني ھل

  
 اإلصابة من معاناتك فرص 19-كوفید لقاح یقلل سوف

 كي أسابیع بضعة جسمك یحتاج وقد .19-كوفید بمرض
 من األولى الجرعة توفرھا التي الحمایة لدرجة یصل

 اللقاح.

The COVID-19 vaccination will reduce 
the chance of you suffering from 
COVID-19 disease. It may take a few 
weeks for your body to build up 
protection from the vaccine. 

 على أُجریت التي الدراسات تُظھر ولم فعالیتھ، اللقاح أثبت
 بالسالمة. متعلقة مخاوف أي شخص 20,000 من أكثر

The vaccine has been shown to be 
effective and no safety concerns were 
seen in studies of more than 20,000 
people. 

 الكاملة الفعالیة یحقق العقاقیر، كل مثل مثلھ لقاح، یوجد ال
 رغم 19-بكوفید األشخاص بعض یصاب فقد -

 أخف. تكون األعراض ولكن اللقاح، على حصولھم

Like all medicines, no vaccine is 
completely effective  – some people 
may still get COVID-19 despite having 
a vaccination, but this should be less 
severe. 

  
 ?Will the vaccine have side effects جانبیة؟ أعراض للقاح سیكون ھل

  
 األعراض بعض العقاقیر، كل مثل مثلھ اللقاح، یسبب قد

 یعاني وال بل األجل، وقصیر طفیف ومعظمھا الجانبیة.
 الجرعة بعد علیك أعراض ظھور رغمو الجمیع. منھا

 احتمالیة فرغم الثانیة. الجرعة تتناول أن یجب األولى،
 فإن األولى، الجرعة من الحمایة بعض على الحصول
 الفیروس. ضد األفضل الحمایة ستمنحك الثانیة الجرعة

Like all medicines, vaccines can cause 
side effects. Most of these are mild and 
short- term, and not everyone gets 
them. Even if you do have symptoms 
after the first dose, you  still need to 
have the second dose. Although you 
should get good protection from the first 
dose, having the second dose will  give  
you the best protection against the 
virus. 



 :Very common side effects include الشیوع: البالغة الجانبیة اآلثار بین من
 الحقن. منطقة في الذراع في وثقل بألم الشعور  •

 تناول بعد تقریبًا یومین لمدة األعراض تشتد لغالبا وفي
 اللقاح

• having a painful, heavy feeling 
and tenderness in the arm where you 
had your injection. This tends to be 
worst around 1-2 days after the vaccine 

 feeling tired • بالتعب الشعور  •
 headache • الصداع  •
 اإلنفلونزا أعراض مثل أعراض أو عامة آالم  •

 الخفیفة
• general aches, or mild flu like 
symptoms 

 فإن أیام، ثالثة أو یومین لمدة بالحمى الشعور شیوع رغم
 أنك إلى یشیر وقد عادي أمر الحرارة درجة ارتفاع
 تسترح أن یمكن آخر. بمرض أو 19-بكوفید مصاب
 النصائح (اتَّبع تامولیراسابال من عادیة عةجر وتتناول
 بالتحسن. تشعر كي العبوة) في الواردة

Although feeling feverish is not 
uncommon for two to  three  days,  a  
high  temperature is unusual and may 
indicate you have COVID-19 or another 
infection. You can rest 
and take the normal dose of 
paracetamol (follow the advice in the 
packaging) to help you feel better. 

 أسبوع. من أقل لمدة التطعیم بعد األعراض عادةً  تستمر
 برقم اتصل قلقًا، كنت إذا أو تتفاقم األعراض أن بدا إذاو

 .NHS 111 الصحیة الخدمة

Symptoms following vaccination 
normally last less than a week. If your 
symptoms seem to get worse or if you 
are concerned, call NHS 111. 

 بأنك تخبرھم أن من تأكد ممرًضا، أو طبیبًا استشرت إذا
 تقییم یمكنھم حتى التطعیم) بطاقة لھم (أظھر اللقاح تناولت
 صحیًحا. تقییًما حالتك

If you do seek advice from a doctor  or 
nurse, make sure you tell them about 
your vaccination (show them the 
vaccination record card if possible) so 
that they can assess you properly. 

 أنك في تشتبھ جانبیة أعراض أي عن اإلبالغ یمكنك كما
 البطاقة برنامج عبر والعقاقیر اللقاحات من منھا تعاني

                  )11 الصفحة (انظر الصفراء.

You can also report suspected side 
effects to vaccines and medicines 
through the Yellow Card scheme. See 
page 11. 

 صحیة لمخاطر المعرضة الفئات بین من حالیًا كنت إذا
 حكومة.ال إرشادات اتباع یُرَجى شدیدة،

If you are currently in the clinically 
extremely vulnerable group, please 
continue to follow the government 
guidance. 

  
 19-كوفید لقاح أحتاج فھل اإلنفلونزا، لقاح على حصلت
 كذلك؟

I have had my flu vaccine, 
do I need the COVID-19 vaccine as 
well? 

  
 تستحق أنك بماو .19-كوفید من اإلنفلونزا لقاح یحمي ال

 ما عادةً  ولكن تتناولھما أن فیجب الجرعتین على الحصول
 أسبوع. عن تقل ال مدة بینھما یفصل

The flu vaccine does not protect you 
from COVID-19. As you are eligible for 
both vaccines you should have them 
both, but normally separated by at least 
a week. 

  
 Can I catch COVID-19 from the اللقاح؟ من 19-بكوفید إصابتي یمكن ھل

vaccine? 
  

 You cannot catch COVID-19 from the تكون قد ولكن اللقاح، من 19-بكوفید تصاب أن یمكن ال



 vaccine but it is possible to have caught التطعیم. موعد بعد حتى بأعراض تشعر وال بھ أصبت
COVID-19 and not realise you have the 
symptoms until after your vaccination 
appointment. 

 The most important symptoms of التالیة: األعراض ظھور بدایة 19-كوفید أعراض وأھم
COVID-19 are recent onset of any of 
the following: 

 a new continuous cough • مستمر سعال  •
 a high temperature • الحرارة) درجة (ارتفاع حمى  •
 a loss of, or change in your • فیھا تغییر أو الشم أو التذوق حاسة فقدان •

normal sense of taste or smell 
 البیت في ابق ذكرھا، السابق األعراض من عانیت إذا

 اختبار. إلجراء موعًدا ورتب
If you have the symptoms above, stay 
at home and arrange to have a test. 

 على ادخل األعراض، حول إضافیة معلومات احتجت إذا
 الموقع

-www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus
advice-and-overview-19-covid.  

If you need more information on 
symptoms visit www.nidirect.gov.uk/ 
articles/coronavirus-covid-19-overview- 
and-advice 

  
 ?What do I do next التالیة؟ الخطوة ما

  
 تخطط أن یجب األولى، الجرعة على الحصول بعد

 لتسجیل بطاقة معك سیكون الثانیة. الجرعة لموعد للذھاب
 ما بتاریخ التالي، موعدك مكتوب فیھاو التطعیم، مواعید

 األولى. الجرعة بعد أسبوًعا 12 إلى أسابیع 3 بین

After you have had the first dose you 
need to plan to attend your second 
appointment. You should have a record 
card with your next appointment written 
on it for a date between 3 and 12 
weeks after the first. 

 أن فیجب الجیدة، الحمایة ستمنحك األولى الجرعة أن رغم
 أجًال. أطول حمایة على للحصول الثانیة الجرعة تتناول

Although the first dose will give you 
good protection, you need the second 
dose to get longer lasting protection 

  
 لموعدك الذھاب من وتأكد آمن، مكان في بطاقتك احفظ
 الثانیة. الجرعة على للحصول الثاني

Keep your card safe and make sure 
you keep your next appointment to get 
your second dose 

  
 الثانیة الجرعة وموعد بوعكة أُصبت إذا عملھ یجب ماذا

 أوشك؟ قد
What should I do if I am not well when it 
is my next appointment? 

  
 ولكن التعافي، حتى االنتظار یفضَّل بوعكة، شعرت إذا

 أقرب في الثانیة الجرعة على تحصل أن تحاول أن یجب
 في كنت إذا التطعیم موعد تحضر أال یجب ممكن. وقت
 اختبار نتیجة تنتظر كنت إذا أو البیت، في عزل حالة

 صحیة حالة في أنك متأكد غیر كنت إذا أو ،19-كوفید
 جیدة.

If you are unwell, it is better to wait until 
you have recovered to have your 
vaccine, but you should try to have it as 
soon as possible. You should not 
attend a vaccine appointment if you are 
self-isolating, waiting for a COVID-19 
test or unsure if you are fit and well. 

  
 بعد شخص، أي إلى 19-كوفید عدوى أنقل أن یمكن ھل
 اللقاح؟ تناولت قد أكون أن

Can I give COVID-19 to anyone, after I 
have had the vaccine? 

  
 The vaccine cannot give you COVID-19 وتناول ،19-كوفید بمرض اللقاح یصیبك أن یمكن ال



 الو خطیر. بمرض إصابتك فرص نم سیقلل الجرعتین
 أو إلیك، الفیروس انتقال سیمنع اللقاح كان إذا بعد نعرف

 ولذا المخاطر. نسبة یقلل أن نتوقع ولكننا الغیر، إلى منك
 منطقتك في الموجودة اإلرشادات اتباع الضروري فمن

 بك. المحیطین األشخاص لحمایة المحلیة

infection, and two doses will reduce 
your chance of becoming seriously ill. 
We do  not yet know whether it will stop 
you from catching and passing on the 
virus. So, it is important to follow the 
guidance in your local area to protect 
those around you. 

 وأصدقائك أسرتك أفراد وحمایة حمایتك أجل من
 یلي: ما عمل یجب وزمالئك،

To protect yourself and your family, 
friends and colleagues you still need to: 

 practise social distancing • اآلخرین وبین بینك اآلمنة المسافات على حافظ  •
 wear a face covering • للوجھ غطاء البس  •
 wash your hands carefully and • وباستمرار جیدة بصورة یدیك اغسل  •

frequently 
 الموقع على الحالیة اإلرشادات اتَّبع  •

www.nidirect.gov.uk/coronavirus 
• follow the current guidance 
www.nidirect.gov.uk/coronavirus 

 من لمزید المنتجات حول المعلومات كتیب قراءة یُرَجى
 الجانبیة األعراض ذلك ویشمل لقاحك، حول التفاصیل
 كورونا فیروس "بطاقة عبارة بكتابة بالبحث الممكنة،

 .Card Yellow Coronavirus الصفراء"
 بالدخول فیھا مشتبھ جانبیة آثار أي عن اإلبالغ یمكنك كما

 الصفراء البطاقة تطبیق حمیلت أو نفسھ، الموقع على
app Card Yellow. 

yellowcard.mhra.gov.uk-coronavirus 

Please read the product information 
leaflet for more details on your vaccine, 
including possible side effects, by 
searching Coronavirus Yellow Card. 
You can also report suspected side 
effects on the same website or by 
downloading the Yellow Card app. 
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk 

  
 Remember تذكر

  
 عبر المرء یتنفسھا قطیرات خالل من 19-كوفید ینتشر
 یمكن كما السعال. أو التحدث عند السیما الفم، أو األنف

 أو أشیاء لمس بعد والفم، واألنف العینین بلمس التقاطھا
 ملوثة. أسطح

COVID-19 is spread through droplets 
breathed out from the nose or mouth, 
particularly when 
speaking or coughing. It can also be 
picked up by touching 
your eyes, nose and mouth after 
contact with contaminated objects and 
surfaces. 

 Vaccination, helping to protect those الصحیة. للمخاطر عرضة األكثر الفئات لمساعدة التطعیم
most vulnerable. 

  
 حول المعلومات من مزیًدا احتجت إذا

 الموقع على الدخول یُرجى ،19-كوفید لقاح
vaccine-www.nidirect.gov.uk/covid. 

If you need more information on 
the COVID-19 vaccination please visit: 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine 

  
  
  
  
  
  

 


