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 لكندا  19-ما الذي تحتاج معرفته حول لقاح كوفيد
 للكنديين 19- العمل على جلب لقاح آمن وفعال لكوفيد

 

األنفلونزا الموسمية   كانت  عد التلقيح أحد أكثر الطرق فعالية في منع انتشار األمراض المعدية والحد من تأثيرها، سواء ي  

من فيروس كورونا المستجد وسيكون   19-اللقاح اآلمن والفعال لكوفيدسيحمينا الطفولة.  في مرحلة عدوى الأو حاالت 

الستئناف الحياة الطبيعية على نحو آمن في كندا وحول العالم.  وتعمل الحكومة الكندية على كافة الجبهات  خطوة هامة 
ات آمنة وفعالة وما يرتبط بها من إمدادات للكنديين.  إليك ما يحتاج الكنديون معرفته حول لقاح  لتأمين الوصول إلى لقاح

 المستقبلي.  19-كوفيد
 
 

كندا.     في  الستخدامها  والفعالة  اآلمنة  اللقاحات  إال  اعتماد  يتم  العالم  لن  مستوى  على  كندا  تشتهر 

؛ فهذه األمور لن يتم التساهل ومراقبتهاا  مراجعة األدوية واللقاحات واعتمادهبمعاييرها العالية في نظم  

التجارب لبيانات  الحقيقي  الزمن  في  الكندية على وصول  الحكومة  وقد حصلت  التي  نيكية  اإلكلي  فيها.  

يجريها المصنّعون فيما يتعلق بأفضل اللقاحات المرشحة الواعدة، وهي تعمل مع الدوائر الرقابية العالمية  

 وفعاليتها قبل منح موافقة الجهات الرقابية.  19-للتأكد من أمان لقاحات كوفيد

بفضل التمويل والتعاون العالميين غير المسبوقين، يتم في الوقت الحالي     اللقاح سيكون متاًحا للجميع. 
أبحاث أجريت  لقاًحا مرشًحا حول العالم.  تستثمر الحكومة الكندية في    150إجراء أبحاث على أكثر من  

لمئات الماليين من أفضل اللقاحات المرشحة الواعدة    في كندا وقد أبرمت بالفعل اتفاقيات شراء متقدمة

من حول العالم.  وسيوفر هذا للكنديين وصواًل للقاحات آمنة وفعالة فور أن تكون جاهزة.  لن تصل كل  

ا السبب نشتري مقدًما عددًا من أفضل اللقاحات المرشحة الواعدة.  تركز اللقاحات إلى خط النهاية، ولهذ

بأسرع وقت ممكن، مع التأكد من أنها    19-لقاحات كوفيد  واعتمادمراجعة  وزارة الصحة الكندية على  
 مدروسة جيدًا وآمنة. 

 

بالنسبة   األولويات  لترتيب  هناك حاجة  البداية، ستكون  في  محدودة  كميات  نظًرا ألنه ستكون هناك 

دادات  نتوقع أن نحصل على إم للفئات السكانية الرئيسية فور أن يتم الموافقة على استخدام لقاح ما.   

محدودة تشمل بضعة ماليين فقط من الجرعات في األسابيع واألشهر األولى فور موافقة وزارة الصحة  
السعي   مًعا وتستمر في  الحكومة ستعمل  لقاح )لقاحات( في كندا.  وهذا يعني أن  الكندية على استخدام 

(، وذلك  NACI)   اللجنة االستشارية الوطنية للتطعيمللحصول على المدخالت من خبراء مستقلين، مثل  

التخاذ قرارات حول طريقة ترتيب األولويات في التلقيح.  وهذا سيسمح لنا بإحداث أكبر تأثير من خالل  

ت السكانية المعرضة لخطر شديد وأولئك الذين يساعدون في ضمان استمرار استجابتنا للجائحة  حماية الفئا
والحيلولة دون توقف المجتمع واالقتصاد.  وحين تكون هناك لقاحات كافية متاحة، سيتم توسيع برنامج 

 التلقيح.
 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/authorization.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/canadian-adverse-events-following-immunization-surveillance-system-caefiss.html#a1
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/regulatory-response-health-product-access.html#a6
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/regulatory-response-health-product-access.html#a6
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/regulatory-response-health-product-access.html#a6
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html
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ال تكون جرعة واحدة من اللقاح كافية لتوفير الحماية الفردية.  قد تحتاج    قدبناء المناعة يستغرق وقتًا.     

أن تحصل على حقنة ثانية للسماح لجسمك بتطوير مناعة مناسبة.  وال نعرف بعد ما هو مستوى المناعة 

الكافي في الفئات السكانية لتحقيق  مناعة المجتمع.  وحتى ذلك الوقت، ينبغي على الكنديين أن يستمروا 

في غسل أيديهم  والبقاء بالمنزل  عند المرض واالحتفاظ  بالتباعد الجسدي  و ارتداء كمامة الوجه بحسب  

 االقتضاء واالستمرار في تطبيق تدابير النظافة  للسعال واألسطح.

مع تصنيع المزيد من اللقاحات وتوزيعها، نتوقع أن نتمكن من توفير     ستكون مجانية.  19-لقاحات كوفيد 

التلقيح المجاني لكل مواطن كندي يريد لقاًحا.  نعرف أننا نعيش في مجتمع عالمي، لذا فقد التزمنا أن نتأكد 

على لقاح    االقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم ستتمكن أيًضا من الحصولمن أن  

جهة خطر عودة  آمنة وفعالة.  وإلى أن نحصل جميًعا على الحماية، سنستمر في موا 19-)لقاحات( كوفيد

 . 19-ظهور المرض بسبب كوفيد

ومجتمعك.    وأسرتك  نفسك  لحماية  اتخاذه  عليك  خيار  هو  التلقيح  شخصيالتلقيح  غالبية    اختيار  تتفق 
 ه يمثل جزًءا من الصحة العامة وأنه هام لمنع مرض خطير.الكنديين على أن

 

من المقرر أن تتغير    نحن ملتزمون بالعمل مع الكنديين وإطالعهم على نحو منتظم بالمستجدات. 

األمور، وكذلك ستتغير مقارباتنا.  سنعتمد على النظام الصحي العام الراسخ في كندا وعلى خبرة  

الباحثين واالختصاصيين الصحيين وقادة الصناعة والمجتمع وخبرتهم وعلى معرفة الشعوب األصلية 
للكنديين.  يمكنكم متابعة آخر  19-دإلرشادنا في هذه الرحلة التي تهدف لتوفير لقاح آمن وفعال لكوفي

 المصادر الموثوقةوالثقة في   Canada.ca/coronavirusالمستجدات عن طريق زيارة موقع 

 للمعلومات. 

 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children.html#vaccine-effectiveness
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/cleaning-disinfecting.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html
https://www.who.int/news/item/30-09-2020-un-welcomes-nearly-1-billion-in-recent-pledges-to-bolster-access-to-lifesaving-tests-treatments-and-vaccines-to-end-covid-19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children.html#how-vaccines-work
http://www.canada.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html

