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 COVID-19 vaccination 19-كوفید بلقاح التطعیم
 Protection for health and social care االجتماعیة والرعایة الصحة مجال في العاملین حمایة

workers 
  

 حمایة على للمساعدة اآلن متاًحا 19-كوفید لقاح أصبح
 الصحة مجال في األمامیة الخطوط في العاملین جمیع

 الشمال جمعیة موظفي فیھم بمن االجتماعیة، والرعایة
 والعاملین ،Trust HSC االجتماعیة والرعایة للصحة

 الرعایة مجال في والعاملین المسنین، رعایة دور في
 األولیة. والرعایة المنزلیة

The COVID-19 vaccine is now available 
to help protect all frontline health and 
social care workers, including HSC 
Trust employees, care home staff and 
domiciliary and primary care staff 

 19-كوفید من التحصین
 نفسك احمِ 

COVID-19 immunisation 
Protect yourself 
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 الخاصة النصائح كل أتَّبع أن یجب ھل اللقاح، تناول بعد
 ومكافحتھ؟ المرض من بالوقایة

After I have had the vaccine will I still 
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prevention and control advice? 

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

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

  
 وقد ،19-كوفید بلقاح ممكن وقت أقرب في التطعیم یحمیك
 ترعاھم. الذین واألشخاص أسرتك حمایة على یساعد

Getting your COVID-19 vaccination as 
soon as you can should protect you, 
and may help to protect your family and 
those you care for 

 الخطیرة باألمراض اإلصابة معدالت 19-كوفید لقاح یقلل
 الضغوط یقللس فإنھ ولذلك األشخاص، حیاة ویحمي

 االجتماعیة. والرعایة الصحة خدمات على المفروضة

The COVID-19 vaccine should help 
reduce the rates of serious illness and 
save lives, and will therefore reduce 
pressure on health and social care 
services. 

  
-Why it’s  important to get your COVID ؟19-كوفید بلقاح التطعیم أھمیة في السبب ما

19 vaccination 
  



 للصحة األمامیة الخطوط في العاملین من كنت إذا
 عرضة كونت أن األرجح فمن االجتماعیة، والرعایة

 مجال في العاملونو عملك. محیط في 19-كوفیدب إلصابةل
 رعایة دور في (السیما االجتماعیة والرعایة الصحة

 بالمرض. اإلصابة لمخاطر عرضة األكثر ھم المسنین)

If you’re a frontline health and social 
care worker, you are more likely to be 
exposed to  COVID-19 at work. Health 
and social care workers (particularly in 
care homes) are at much higher risk of 
repeated  exposure  to  the infection. 

 خطیرة عواقبھا تكون قد 19-كوفید بمرض اإلصابة
 العاملین بین شیوًعا أكثر وھي األجل. طویلة ومضاعفاتھا

 األساسیة الصحیة العوامل من یعانون الذین أو سنًا، األكبر
 . باألمراض اإلصابة مخاطر تفاقم التي

Catching COVID-19 can  be serious 
and may lead to long-term 
complications. These are more 
common in older staff or those with 
underlying clinical risk factors. 

 العدوى تنقل وقد أعراض بال 19-كوفید بمرض تصاب قد
 الذین والمرضي/المقیمین، واألصدقاء، األسرة، أفراد إلى
 من عالیة صحیة لمخاطر عرضة منھم العدید یكون قد

 الكورونا. فیروس

You can have COVID-19 without any 
symptoms and pass it on 
to family, friends and patients/ 
residents, many of whom 
may be at increased risk from 
coronavirus. 

 بمرض إصابتك مخاطر الجیدة الصحیة حالتك تقلل ال
 الغیر. إلى العدوى نقل أو 19-كوفید

Being healthy doesn’t reduce your risk 
of catching COVID-19 or passing it on. 

-كوفید بمرض اإلصابات من المرتفعة المعدالت ظل في
 فیروس انتشار وقف في المساعدة الضروري من ،19

 الخدمات قطاع على المفروضة الضغوط لتجنب الكورونا،
 الصحة مجال في العمل قوة سالمة وضمان الصحیة،
 االجتماعیة. والرعایة

With high rates of COVID-19, it’s 
important to help stop the spread of 
coronavirus, to avoid pressure on the 
health service and to keep the health 
and social care workforce safe. 

 حجز وكیفیة 19-كوفید لقاح حول المعلومات من لمزید
 الموقع على ادخل للتطعیم، موعد

vaccine-www.nidirect.gov.uk/covid 

For more information on the COVID-19 
vaccine and how to book, visit 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine 

  
 ?Will the vaccine protect me اللقاح؟ سیحمیني ھل

  
  اإلصابة من معاناتك فرص 19-كوفید لقاح یقلل سوف

 العقاقیر، كل شأن شأنھ لقاح، یوجد الف .19-كوفید بمرض
 كي أسابیع بضعة جسمك ویحتاج الكاملة، الفعالیة یحقق
 بعض یصاب وقد اللقاح. من الحمایة لدرجة یصل

 سیقلل ولكنھ باللقاح، التطعیم رغم 19-بكوفید األشخاص
 أمراض. أي من الخطورة درجة

The COVID-19  vaccination will reduce 
the chance  of you suffering from 
COVID-19 disease. Like all medicines, 
no vaccine is completely effective and it 
takes a few weeks for your body to 
build up protection from the vaccine. 
Some people may still get COVID-19 
despite having a vaccination, but this 
should lessen the severity 
of any infection. 

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

 بالسالمة
 الصحیة. 

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

  
 Will the vaccine protect those I care أرعاھم؟ الذین األشخاص اللقاح سیحمي ھل

for? 
  



 خفض في 19-كوفید لقاح فعالیة بمدى المعنیة األدلة تقل
 اللقاحات معظم تخفِّضو الغیر. إلى العدوى نقل مخاطر

 الحاصلین األشخاص بعض أن إال للعدوى، الكلیة المخاطر
 بال إصابة أو خفیفة إصابة یصابون قد اللقاح على

 الغیر. إلى العدوى ینقلوا أن فیمكن ولذا أعراض،
 األرجح على سیكون اللقاح على حصل الذي الشخصو

 لنقل قابًال  وسیكون خطورة أقل بأمراض لإلصابة عرضة
 الغیر إلى العدوى

 نقل احتماالت تقل أن نتوقع فإننا لذا قصیرة. زمنیة لمدة
 الصحیة والرعایة الصحة مجال في العاملین من العدوى

 أسرتھم وأفراد أصدقائھم إلى اللقاح على حصلوا الذین
 یقومون الذین الصحیة للمخاطر المعرضین واألشخاص

 برعایتھم.

The evidence on whether COVID-19 
vaccination reduces the chance of you 
passing on the virus is less clear. Most 
vaccines reduce the overall risk of 
infection, but some vaccinated people 
may get a mild infection or an infection 
with no symptoms and therefore be 
able to pass the virus on. It is highly 
likely that any infection in a vaccinated 
person will be  less  severe  and that 
they will be infectious for a shorter 
period of time. We therefore expect that 
vaccinated health and social care staff  
will be less likely to pass infection to 
their friends and family and to the 
vulnerable people that they care for. 

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

  
 األعراض بعض العقاقیر، كل مثل مثلھ اللقاح، یسبب قد

  وال األجل، وقصیرة خفیفة معظمھا ولكن الجانبیة.
 بعد علیك أعراض ظھور رغمو الناس. كل منھا یعاني

 فرغم الثانیة. الجرعة تتناول أن یجب األولى، الجرعة
 األولى، الجرعة من الحمایة بعض على الحصول احتمالیة

 ضد األفضل الحمایة ستمنحك الثانیة الجرعة فإن
 الفیروس.

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 
may get some protection from the first 
dose, having the second dose will give 
you the best protection against the 
virus. 

  
 :Very common side effects include الشائعة: الجانبیة اآلثار بین من

 الحقن. منطقة في الذراع في وثقل بألم الشعور  •
 تناول بعد تقریبًا یومین لمدة األعراض تشتد الغالب 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
 في النصائح (انظر آخر بمرض أو 19-بكوفید مصاب
 ).6 الصفحة

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 (see advice on page 
6). 

  (اتَّبع الباراسیتامول من عادیة جرعة تناول یمكنك
 عافیتك. تسترد كي واسترح العلبة) على المكتوبة النصیحة

 العادیة. الجرعة تتجاوز ال

You can take the normal dose of 
paracetamol (follow the advice in the 
packaging) and rest to help you feel 
better. Do not exceed the normal dose. 



 أن بدا إذاو أسبوع. من أقل لمدة األعراض ھذه تستمر
 الخدمة برقم اتصل قلقًا، كنت إذا أو تتفاقم األعراض

 ممرًضا، أو طبیبًا استشرت إذاو   .NHS 111 الصحیة
 بطاقة لھم (أظھر اللقاح تناولت بأنك تخبرھم أن من تأكد

 صحیًحا. تقییًما حالتك تقییم یمكنھم حتى التطعیم)

These symptoms normally last less 
than a week. If your symptoms seem to 
get worse or if you are concerned, call  
NHS  111.   If you do seek advice from 
a doctor or nurse, make sure you tell 
them about your vaccination  (show 
them the vaccination card) so that they 
can assess you properly. 

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

 بكتابة بالبحث اإلنترنت عبر بذلك القیام یمكنك الصفراء.
 الصفراء" الكورونا فیروس "بطاقة عبارة

Card Yellow Coronavirus تطبیق بتحمیل أو 
 .app Card Yellow الصفراء البطاقة

You can report suspected side effects 
of vaccines and medicines through the 
Yellow Card scheme. You can do this 
online by searching Coronavirus Yellow 
Card or by downloading the Yellow 
Card app. 

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

  
 ولذا عضویة، كائنات على 19-كوفید لقاحات تحتوي ال

 من یعانون الذین لألشخاص المرض تسبب ال فإنھا
 ھؤالء یستجیب قدو  المناعة. جھاز في اضطرابات
 طیبة استجابة األشخاص

 ال الذین األشخاص من جًدا قلیل عدد وھناك للقاح.
 الذین فیھم بمن ،19-كوفید لقاح على الحصول یستطیعون

 لتناول نتیجة حساسیة أعراض السابق في علیھم ظھرت
 أي تناول أو نفسھ، 19-كوفید لقاح من جرعة
 .19-كوفید لقاح مكونات من مكون

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. There are very few 
individuals who cannot receive the 
COVID-19 vaccine, including those who 
have had a previous systemic allergic 
reaction to a previous dose of the same 
COVID-19 vaccine or to any 
component of the COVID-19 vaccine. 

 أو المعنیین المتخصصین مع تحدث شك، أي ساورك إذا
 المحلي. الصحیة الحمایة أو التحصین فریق

If in doubt, speak to the relevant 
specialist or the local immunisation or 
health protection team. 

  
 ?What if I’m pregnant حامًال؟ كنت لو ماذا

  
 العقاقیر كل مثل مثلھ الحوامل، على اللقاح یُختبر لم

 الالتي النساء معظم تنتظر بأن ننصح فإننا لذا الجدیدة.
 قبل الوالدة بعد إلى للخطر عرضة األقل الفئة تحت یقعن
 حول عملك صاحب مع التحدث یُرَجىو اللقاح. تناول

 .19-بكوفید إصابتك مخاطر لتقلیل األخرى الطرق

Like all new medicines, the vaccines 
have not yet been tested in pregnant 
women. So, we advise that most low 
risk women should wait until their baby 
is born before they are vaccinated. 
Please speak to your employer about 
other ways to reduce your risk of 
COVID-19. 

 أثناء في 19-بكوفید یصبن الالتي النساء معظم تعاني ال
 الحوامل، غیر بالنساء مقارنةً  أعلى مخاطر من الحمل

 المتاحة البیانات زیادة معو  أصحاء. أطفاالً  یلدن وسوف
 حامًال  كنتِ  إذا النصائح. ھذه تتغیر قد اللقاح، سالمة عن

 ولكن
 فقد الیة،ع صحیة لمخاطر المعرضة الفئة من أنك تعتقدین
 تناول حول ممرضك أو طبیبك مع التحدث في ترغبین

 اآلن. اللقاح

Most women who catch COVID-19 
during pregnancy do not suffer 
a more serious outcome than non-
pregnant women and will go on to 
deliver a healthy baby. As more safety 
data on the vaccine becomes available 
this advice may change. If you are 
pregnant, but 



believe you are at high risk, you may 
wish to discuss having the vaccine now 
with your doctor or nurse. 

 للقلق. داعي ال اللقاح، تناول بعد حامًال  أنك اكتشفتِ  إذا
 یمكن عضویة كائنات على 19-كوفید لقاحات تحتوي الف

 في تتسبب ال اللقاحات فإن ولذا الجسم، في تتكاثر أن
 باللقاحات یتعلق وفیما  جنینك. مرض أو مرضك

 أجل من للرصد وطنیة منظومة ھناك فسیكون األخرى،
  الالتي النساء متابعة
 یطمئن أن في نأملو حملھن. أثناء في اللقاح على حصلن

 الوقت. مرورب القلق یساورھن أن قبل النساء ھذا

If you find out that you are pregnant 
after you have had the vaccine, don’t 
worry. The vaccines do not contain 
organisms that multiply in the body, so 
they cannot cause COVID-19 infection 
in you or your unborn baby. As for other 
vaccines, there will be 
a national monitoring system to follow 
up women who are vaccinated in 
pregnancy. We hope this will provide 
early reassurance for women as time 
goes on. 

 ططنیخ الالتي أو الحوامل، أو الحمل، سن في النساء
 المفصلة المعلومات قراءة یُرَجى الرضاعة، أو للحمل
www.nidirect.gov.uk/covid- الموقع على

vaccine. 

Women of childbearing age, those who 
are pregnant, planning a pregnancy or 
breastfeeding, please read the detailed 
information at 
www.nidirect.gov.uk/covid- vaccine 

  
 Can I go back to work after having my اللقاح؟ تناول بعد للعمل العودة یمكنني ھل

vaccine? 
  

 بأن تشعر دمت ما العمل من یمنعك ما ھناك لیس نعم،
 خاصةً، ذراعك في باأللم شعرت إذا یرام. ما على صحتك

 شعرت إذاو ثقیل. شيء أي رفع في صعوبة تجد فقد
 تشغیل وتتجنب تسترح أن یجب الشدید، بالتعب أو بوعكة

 القیادة. أو الماكینات

Yes, you should be able to work as 
long as you feel well. If your arm is 
particularly sore, you may find heavy 
lifting difficult. If you feel unwell or very 
tired you should rest and avoid 
operating machinery or driving. 

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

vaccine? 
  

 تكون قد ولكن اللقاح، من 19-بكوفید تصاب أن یمكن ال
 التطعیم. موعد بعد حتى بأعراض تشعر وال بھ أصبت

 في ابق ،19-كوفید أعراض من عرض بأي شعرت إذا
 لالختبار. اموعدً  ورتب البیت

You cannot catch COVID-19 from the 
vaccine but it is possible to have caught 
COVID-19 and not realise you have the 
symptoms until after your vaccination 
appointment. 
If you have any of the symptoms of 
COVID-19, 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. یُرَجى 
 التي 19-لكوفید االعتیادیة االختبارات عمل مواصلة

 عملك. رب یرتبھا

If you need more information on 
symptoms visit www.nidirect. 
gov.uk/articles/coronavirus- covid-19-
overview-and-advice Please continue 
to have the regular COVID-19 tests  
that your employer arranges. 

  
 ?What do I do next التالیة؟ الخطوة ما



  
 بطاقة معك سیكونو الثانیة. الجرعة لموعد للذھاب خطط

 موعدك فیھا مكتوب ویكون التطعیم، مواعید لتسجیل
  التالي،

 الجرعة تاریخ بعد أسبوًعا 12 إلى 3 بین ما تاریخ في
 األولى.

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. 

  
 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. 

  
 حتى نفسھ اللقاح من الجرعتین على الحصول المھم من

 األفضل. الحمایة تكتسب
It is important to have both doses of the 
same vaccine to give you the best 
protection. 

  
 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? 

  
 حتى اللقاح لتناول االنتظار یفضَّل بوعكة، شعرت إذا

 أقرب في علیھ تحصل أن تحاول أن یجب ولكن التعافي،
 كنت إذا التطعیم موعد تحضر أال یجب ولكن ممكن. وقت
 اختبار نتیجة تنتظر كنت إذا أو البیت، في عزل حالة في

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

If you are unwell, it is better to wait until 
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. 

  
 كل أتَّبع أن یجب ھل اللقاح، تناول بعد

 ومكافحتھ؟ المرض من بالوقایة الخاصة النصائح 
After I have had the vaccine, will I still 
need to follow all the 
infection prevention and control advice? 

  
 إصابتك فرصة تقلالن سوف الجرعتین أن من الرغم على

  الكاملة، الفعالیة یحقق لقاح یوجد ال فإنھ خطیر، بمرض
 الحمایة لدرجة یصل كي أسابیع بضعة جسمك وسیحتاج

 اللقاح. من

While two doses of the vaccine will 
reduce your chance of becoming 
seriously ill, no vaccine is completely 
effective and it will take a few weeks for 
your body to build up protection. 

 فیھا بما عملك، مكان في اإلرشادات تتبع أن یجب لذلك
 الصحیحة، الشخصیة الحمایة معدات ارتداء

  المسحات. عمل برامج أي في والمشاركة

So, you will still need to follow the 
guidance in your workplace, including 
wearing the correct personal protection 
equipment and taking part in any 
screening programmes. 

 واألصدقاء، األسرة، وألفراد لك، الحمایة توفیر لمواصلة
 النصائح تتبع أن یجب والزمالء، والمرضي/المقیمین،

 العامة: األماكن في تكون وعندما والبیت العمل في العامة

To continue to protect yourself, your 
patients/residents, your family, friends 
and colleagues, you should follow the 
general advice at work, at home and 
when you are out and about: 

 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
 الكورونا فیروس "بطاقة عبارة بكتابة بالبحث الممكنة،

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

 الصفراء قةالبطا تطبیق تحمیل 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. 

  
 لقاح تناول أحتاج فھل اإلنفلونزا، لقاح على حصلت

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

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

 أن بد ال 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. 

  
 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 

  
  
  
  
  
  
  

 


