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 COVID-19 vaccination 19-كوفید بلقاح التطعیم

 What to expect تتوقع ماذا
  

 األولى الجرعة على حصلوا الذین لألشخاص معلومات
 19-كوفید لقاح من

Information for people who have had 
their first COVID-19 vaccination 

 19-كوفید من التحصین
 نفسك احمِ 

COVID-19 immunisation 
Protect yourself 
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 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 البطاقة 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 

  
 الصحیة المضاعفات لمخاطر عرضة األكثر األشخاص

 أوًال. اللقاح على یحصلون الذین ھم
People who are most at risk from 
the complications of COVID-19 are 
being offered the COVID-19 
vaccination first. 

  
 التي األولى اللقاحات بین من ھو إلیك المقدم اللقاح

 والرعایة األدویة منتجات على الرقابة ھیئة اعتمدتھا
 وفعالة. آمنة باعتبارھا )MHRA( الصحیة
 تخطط أن ویجب اللقاح، من األولى الجرعة على حصلت

 إرشادي دلیل النشرة ھذه التالي. موعدال إلى للذھاب اآلن
 اآلن عملھ یجب لما

The vaccine you are being offered is  
among the first to be approved as safe 
and effective by the Medicines and 
Healthcare products Regulatory 
Agency (MHRA). 
You have just received your first dose 
and now should plan to attend your 
next appointment. This leaflet is a guide 
to what to do now. 

 یجب التي الشمالیة أیرلندا في 19-كوفید لقاح أنواع
 حمایة. أفضل لتحقیق جرعتین إعطاء تتطلب استعمالھا

 التجارب في وفعالیتھا سالمتھا اللقاحات ھذه أثبتت وقد

In Northern Ireland, the types of 
COVID-19 vaccine to be used require 
two doses to provide the best 



 protection. They have been shown to ة.العالجی البحثیة
be safe and effective in clinical trials. 

  اللقاحات ھذه تُعَطى بأن الخبراء من مستقل فریق أوصى
 مخاطر أو اإلصابة، لمخاطر عرضة األكثر للفئات

 إلیھم. العدوى انتقلت إذا الخطیرة، المضاعفات

An independent group of experts has 
recommended that these vaccines are 
offered to those at highest risk of 
catching the infection and suffering 
serious complications if they do 
catch the infection. 

 والعاملین المسنین دور في السن كبار الفئات ھذه وتتضمن
 والرعایة الصحیة للخدمة األمامیة الخطوط في

 االجتماعیة.
 أقرب في ستقدَّم اللقاح، من أكبر كمیات تتوفر عندماو

 للمخاطر المعرضین اآلخرین لألشخاص ممكن وقت
 الصحیة.

This includes older adults in care 
homes and frontline health and social 
care workers. 
When more vaccine becomes 
available, the vaccines will be offered to 
other people  at risk as soon as 
possible. 

  
 ?What are the side effects للقاح؟ الجانبیة اآلثار ما

  
 األعراض بعض قاقیر،الع كل مثل مثلھ اللقاح، یسبب قد

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

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

 ضد األفضل الحمایة ستمنحك الثانیة الجرعة فإن األولى،
 .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 لشعورا  •
 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-دبكوفی مصاب
 تورم الشائعة غیر الجانبیة اآلثار بین ومن ).5 الصفحة

 من عادیة جرعة وتتناول تسترح أن یمكنكو الغدد.
 تشعر كي العبوة) في الواردة النصائح (اتَّبع الباراسیتامول

 بالتحسن.

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 5). An 
uncommon side effect is swelling of the 
glands. You can rest and take the 
normal dose of paracetamol (follow the 
advice in the packaging) to 
help make you feel better. 

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

 ممرًضا، أو طبیبًا استشرت إذا .NHS 111 الصحیة

These symptoms normally last less 
than a week. If your symptoms seem  
to  get  worse or if you are concerned,  



 بطاقة لھم (أظھر اللقاح تناولت بأنك تخبرھم أن من تأكد
 كما صحیًحا. تقییًما حالتك تقییم یمكنھم حتى التطعیم)

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

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 record card) so 
that they can assess you properly. You 
can also report suspected side effects 
of vaccines and medicines through the 
Yellow Card scheme. 

 عبارة بكتابة بالبحث اإلنترنت عبر بذلك القیام یمكنك
Coronavirus  الصفراء" الكورونا فیروس "بطاقة
Card Yellow الصفراء البطاقة تطبیق بتحمیل أو 
app Card Yellow. 

You can do this online by searching 
Coronavirus Yellow Card or by 
downloading the Yellow Card app. 

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

vaccine? 
  

 تكون قد ولكن اللقاح، من 91-بكوفید تصاب أن یمكن ال
 التطعیم. موعد بعد حتى بأعراض تشعر وال بھ أصبت

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. 

 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. 
 في طفیفًا ارتفاًعا الحرارة درجة ارتفاع إمكانیة ورغم
 أي علیك ظھرت إذا التطعیم، من الثاني أو األول الیوم

 لمدة الحمى استمرت أو ،19-لكوفید أخرى أعراض
 اختبار. لعمل موعًدا ورتب البیت في ابق أطول،

Although a mild fever can occur within 
a day or two of vaccination, if you have 
any other COVID symptoms or your 
fever lasts longer, 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 

  
 تناول بعد العادیة أنشطتي لممارسة العودة یمكنني ھل

 اللقاح؟
Can I go back to normal activities after 
having my vaccine? 

 على دمت ما العادیة أنشطتك لممارسة العودة یمكنك نعم،
 تجد فقد خاصةً، ذراعك في باأللم شعرت إذا یرام. ما

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

 القیادة. وأ

Yes, you should be able to  resume  
activities that are normal for you 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. 

  



 ?What do I do next التالیة؟ الخطوة ما
  

 بطاقة معك سیكون الثانیة. الجرعة لموعد للذھاب خطط
 التالي، موعدك مكتوب فیھاو التطعیم، مواعید لتسجیل
 الجرعة بعد أسبوًعا 12 إلى أسابیع 3 بین ما بتاریخ
 نفسھ حاللقا من الجرعتین على الحصول المھم من األولى.

 األفضل. الحمایة تكتسب حتى

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. It is important to 
have both doses of the same vaccine to 
give you the best 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. 

  
 ?Will the vaccine protect me اللقاح؟ سیحمیني ھل

  
 فرص یقلل أنھ علیھ حصلت الذي 19-كوفید لقاح أثبت

 أكثر على لقاح كل اختُبر وقد .19-كوفید بمرض اإلصابة
 وأثبت مختلفة بلدان عدة في شخص 20,000 من

 سالمتھ.

The COVID-19 vaccine that you have 
had has been shown to reduce the 
chance of you suffering from COVID-19 
disease. Each vaccine has been tested 
in more than 20,000 people in several 
different countries and shown to be 
safe. 

 لدرجة یصل كي أسبوعین أو أسبوًعا جسمك یحتاج قد
 یوجد وال اللقاح. من األولى الجرعة توفرھا التي الحمایة

 لذا الكاملة، الفعالیة یحقق العقاقیر، كل مثل مثلھ لقاح،
 اإلصابة لتجنب الالزمة االحتیاطات وتتخذ تستمر أن یجب

 رغم 19-بكوفید األشخاص بعض یصاب وقد بالمرض.
  الخطورة. درجة سیقلل ولكنھ باللقاح، التطعیم

It may take a week or two for your body 
to build up protection from the first dose 
of vaccine. Like all medicines, no 
vaccine is completely effective, so you 
should continue to take recommended 
precautions to avoid infection. Some 
people may still get COVID-19 despite 
having a vaccination, but this should be 
less severe. 

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

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

  
 وتناول ،19-كوفید بمرض اللقاح یصیبك أن یمكن ال

 بمرض إصابتك فرص من سیقلل الكاملتین الجرعتین
The vaccine cannot give you COVID-19 
infection, and a full course will reduce 



 انتقال اللقاح سیمنع كان إذا بعد نعرف الو خطیر.
 یقلل أن نتوقع ولكننا الغیر، إلى منك أو إلیك الفیروس

 اإلرشادات اتباع الضروري فمن ولذا المخاطر. نسبة
 المحیطین األشخاص لحمایة المحلیة منطقتك في الموجودة

 بك.

your chance of becoming seriously ill. 
We do  not yet know whether it will stop 
you from catching and passing on the 
virus, but we do expect it to reduce this 
risk. So, it is still 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 at 
www.nidirect.gov.uk/coronavirus 

  
 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 

  
 


