الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد١٩-
األسئلة الشائعة واإلجراءات المتبعة
 ١٠شباط ٢٠٢٢
أ -إجراءات جديدة من وزارة الصحة
 -1آلية تلقيح الطالب في المدارس
من أجل ت َسريع عملية تلقيح التالمذة داخل المؤسّسات التربوية ،حددت وزارة الصحة العامة ووزارة التربية اآللية التالية:
• تقوم كل مؤسّسة تربوية بإرسال نموذج الموافقة على اعطاء اللّقاح إلى ذوي التالمذة الذين هم من مواليد  ٢٠٠٩وما
دون.
• يقوم األهل بملء المعلومات وتوقيعها وإعادتها إلى المدرسة خالل  48ساعة كحد أقصى ،وسيتم التّلقيح في المؤسّسة
التربوية عن طريق عيادة نقّالة ُمكلّفة من قِبل وزارة الصحّة العامة.
يمكن البدء بتسجيل التالمذة من عمر  ٥لغاية  ١١سنة على المنصة الخاصة بلقاحات كوفيد ١٩-كخطوة تحضيرية إلعطائهم
اللقاح في وقت يُحدّد الحقاً .إن اإلسراع في عملية التسجيل واالستحصال على الموافقة من ذوي التالمذة يساهم في االسراع
في عملية تلقيح التالمذة وحمايتهم من فيروس كوفيد ١٩-ومتحوراته.
 -2الفئات الجديدة المستهدفة في حملة التلقيح
أعلنت وزارة الصحة عن البدء بتلقيح الفئة العمرية  12وما فوق ( 2009وما دون) وعن البدء بتسجيل األطفال من عمر
 ٥لغاية  ١١سنة على المنصة الخاصة بلقاحات كوفيد 19-كخطوة تحضيرية إلعطائهم اللقاح في وقت يُحدّد الحقاً.
 -3اإلجراءات الجديدة المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى لبنان
على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان بإستثناء األطفال دون  12سنة وقوات اليونيفيل أن يقوموا بالتسجيل على
المنصة اإللكترونية  MOPH PASSالخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الرابط التالي /https://pass.moph.gov.lb
والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها ،تمهيدا ً للحصول على تصريح مرور .MOPH PASS
 -4التسجيل على المنصة الخاصة بلقاح كوفيد -١٩-كوفاكس من دون إنترنت
أصبح باإلمكان اآلن التسجيل على المنصة الخاصة بلقاح كوفيد  -19كوفاكس خارج شبكة اإلنترنت .التسجيل سيكون
فوري بحيث ال لزوم إلرسال رسائل نصية قصيرة أو رموز للتحقق .وقد تم تصميم هذه المنصة لتمكين العاملين الميدانيين
والمتطوعين من تسريع عملية التسجيل للقاح كوفيد 19-في المناطق التي تعاني من مشاكل اتصال باإلنترنت .يمكن
للجمعيات والمنظمات الراغبة باستعمال هذه األداة الجديدة إرسال بريد إلكتروني على fatima@bddacademy.com
من  Beirut Digital Districtلتقديم طلب الحصول على حساب خاص للجمعية.
 -5إدخال الجرعات التي تم تلقيها خارج لبنان
استحدثت وزارة الصحة العامة آلية جديدة تسمح لمراكز التلقيح بتسجيل اللقاحات لألشخاص الوافدين الى لبنان والذين تلقوا
الجرعة األولى أو الثانية أو كلتيهما خارج لبنان على منصة كوفاكس ،وذلك بناء على طلبهم ومسؤوليتهم  .على أن تُضاف
حصرا ،وليس
اليها الجرعة الثانية او الثالثة المعطاة لهم في لبنان ،حيث تظهر كل الجرعات في شهادة اللقاح اللبنانية
ً
الشهادة المعطاة في بلد المنشأ.
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 -6هل أصبح التلقيح ضد الكوفيد ١٩-إلزامي؟
التلقيح ضد كوفيد ١٩-اختياري وليس إلزامي ،ولكن بنا ًءا على القرار رقم  1415الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات،
يجب على جميع العاملين في العديد من القطاعات أن يكونوا ملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على
نفقتهم الخاصة للفحص المخبري لفيروس كورونا ( )PCRمرتين في األسبوع.
 -7شروط تلقي الجرعات الثالث من لقاح كوفيد١٩-
الجرعة األولى :أن يكون من مواليد  ٢٠٠٩وما دون ولم يتلق أي جرعة سابقة
الجرعة الثانية :تلقى الجرعة األولى منذ  ٢١يوم على األقل
الجرعة الثالثة :تلقى الجرعة الثانية منذ  ٥أشهر على األقل
 -8اإلبالغ عن اآلثار الجانبية بعد تلقي لقاح الكوفيد١٩-
في حال شعرت بأي من اآلثار الجانبية التالية بعد تلقي لقاح الكوفيد:١٩-
• ألم ،احمرار أو تورم في الموقع الذي تلقيت فيه الحقنة
• إرتفاع في درجة حرارة الجسم
• الشعور بآالم في الجسم ،تعب ،صداع ،لعيان ،استفراغ ،قشعريرة ،إسهال ،طفح جلدي ،صعوبة في التنفس وغيرها
من العوارض
يجب االبالغ عنها من خالل إحدى الطرق التالية:
• منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد ١٩-وذلك باتباع الخطوات التالية:
▪ الرجوع الى الرابط الذي تلقيته في الرسالة النصية عندما قمت بالتسجيل على منصة اللقاح كوفاكس
▪ ادخال رقم هاتفك الخليوي ورمز المرور
▪ الضغط على المحور التالي" :اإلبالغ عن حادث جانبي"
▪ الضغط على "أضف"
▪ اإلجابة عن األسئلة الواردة في االستمارة بحسب العوارض التي تعاني منها
أو
• االتصال على الخط الساخن للقاح كوفيد1214 19-
أو
• التواصل مع المركز الذي تلقيت فيه اللقاح
ب -معلومات عن متحور أوميكرون
متحور "أوميكرون"؟
 -9ما هو
ّ
صنّفت منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" على أنه متحور جديد من متحورات كوفيد 19-وينتشر بوتيرة سريعة .تم اكتشاف
الحاالت المبكرة في  9تشرين الثاني /نوفمبر وإبالغ منظمة الصحة العالمية عنها في  24تشرين الثاني /نوفمبر .2021
تشير البيانات األولية إلى احتمال زيادة خطر اإلصابة مجددا ً بهذا المتحور.
 -10هل اختبار ( )PCRقادر على كشف هذا المتحور؟
ما زالت االختبارات التشخيصية مثل فحص الـ PCRواالختبارات السريعة للكشف عن المضادات مستخدمة على نطاق
واسع للكشف عن عدوى كوفيد ،19-بما في ذلك متحور أوميكرون.
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 -11هل ت ُعتبر اللقاحات الحالية فعالة للحماية من هذا المتحور؟
إن اللقاحات الحالية تحمي من األعراض الشديدة وتخفف الوفيات والحاجة الى دخول المستشفى بعد اإلصابة بمتحور
أوميكرون ،فبحسب العلماء ،إن ظهور بعض المتحورات ال يجعل من هذه اللقاحات غير فعالة ،وهذا ما اظهرته بعض
مؤخرا على أهمية التلقيح واإلستفادة من الجرعة
الدراسات التي تم إجرائها في المختبرات حول العالم .يؤكد ظهور أوميكرون
ً
الثالثة لألشخاص األكثر عرضة لمضاعفات المرض مثل العاملين الصحيين و كبار السن.
 -12هل متحور أوميكرون أكثر عدوى من متحورات كوفيد  19األخرى؟
ينتشر متحور أوميكرون بسرعة أكبر من متحورات كوفيد 19-األخرى .وبنا ًء على المعلومات المتاحة ،تشير منظمة الصحة
العالمية أنه من المحتمل أن ينتشر متحور أوميكرون أكثر من متحور دلتا في المجتمعات التي تشهد انتشاراً كثيفا ً لجائحة
كوفيد.19-
ت -معلومات عن متحورات كوفيد١٩-
 -13ما هي متحورات كوفيد١٩-؟
يوجد الكثير من متحورات كوفيد ١٩-ولكن أشهرها ألفا ودلتا وأوميكرون.
 -14ما هو متحور دلتا؟ وهل يزال متواجد في لبنان؟
متحور دلتا في العدوى بمقدار ضعف العدوى التي تتسبب
إن المتحور دلتا هو أحد متحورات فيروس كوفيد ،19-ويتسبب
ّ
بها الساللة األصلية لفيروس كوفيد ،19-كما أنه أكثر عدوى بنسبة  ٪٥٠تقريبًا من التحورات األخرى التي تم إكتشافها ،بما
في ذلك ساللة ألفا .مع اإلشارة الى أن متحور دلتا ال زال موجودًا في لبنان ولكن بنسبة أقل بكثير من متحور أوميكرون.
ث -لقاحات الكوفيد 19-في الحملة الوطنية للتلقيح
 -15ما هي كلفة تلقي لقاح الكوفيد19-؟
جميع اللقاحات التي تؤمن عن طريق وزارة الصحة العامة مجانية للفئات المستهدفة ولجميع المقيمين على األراضي اللبنانية.
 -16هل يمكن أن يصاب من تلقى اللقاح بفيروس كوفيد19-؟
إن الحصول على اللقاح ال يعني عدم إصابة الشخص بالعدوى نهائياً ،فاللقاح يوفر الحماية من األعراض المتوسطة والحادة.
يمكن أن يصاب الشخص الملقح وأن ينقل العدوى لآلخرين ،لذا من الضروري االلتزام بالتدابير الوقائية بشكل مستمر.
 -17هل يمكن الحصول على اللقاح من خالل الطبيب الخاص؟
ال يوجد حاليا آلية للحصول على اللقاح من خالل طبيب خاص.
 -18ما هو ماراثون التلقيح؟
تسعى وزارة الصحة العامة ،بالتعاون مع المراكز المعتمدة للقاحات كوفيد 19-ووفق الخطة الوطنية ،إلستهداف أكبر شريحة
من المواطنين ولذلك تُنظم الوزارة منذ شهر حزيران  2021ماراثونات التلقيح في عدد من المراكز المعتمدة للقاحات كوفيد-
 19حيث يتم إستهداف فئات عمرية جديدة متى أمكن ومساعدة األشخاص في التسجيل على المنصة.
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 -19ما هو التلقيح بدون موعد )(Walk-in؟
بإمكان كل شخص مسجل على المنصة وضمن الفئة المستهدفة للقاح كوفيد 19-بال  ،Walk-inالتوجه الى أقرب مركز من
مراكز التلقيح المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لتلقي اللقاح دون الحاجة الى موعد مسبق ،يجب التواصل مع المركز للتأكد
من دوام العمل .وإحضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل ألي عملية تلقيح بدون موعد.
 -20ما هو الفرق بين لقاحات الكوفيد 19 -المختلفة؟
إن لقاحات الكوفيد  19المتوفرة حاليا تختلف من حيث النوع وطريقة تحضيرها ( لقاح الحمض النووي الربيوزي المرسال
 / mRNAلقاح المع ّ
طل المفعول BIBPوغيرها) ،ولكن جميع اللقاحات المضادة لكوفيد 19-فعالة وتساهم في السيطرة
على الوباء من خالل خفض عدد الوفيات وعدد الذين يحتاجون إلى عناية فائقة .لذلك يُنصح باستخدام أي لقاح مضاد للكوفيد
 19حاصل على الترخيص لإلستخدام الطارئ  Emergency Use Authorizationمن قبل منظمة الصحة العالمية.
 -21هل لقاحات كوفيد 19-آمنة؟
جرى إختبار لقاحات كوفيد 19-من أجل التأكد من سالمتها على المدى القصير ،ولوحظ حتى اآلن وجود حدّ أدنى من
اآلثار الجانبية .قبل الحصول على مصادقة من منظمة الصحة العالمية والوكاالت التنظيمية الوطنية لالستخدام في حاالت
الطوارئ ،يجب أن تخضع لقاحات كوفيد 19-الختبارات صارمة في التجارب السريرية إلثبات أنها تلبي المعايير المتفق
عليها دوليًا للسالمة والفعالية .كما هو الحال مع جميع اللقاحات ،تراقب منظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية
باستمرار استخدام لقاحات كوفيد 19-لتحديد أي مشاكل تتعلق بالسالمة والتي قد تنشأ وكيفية اإلستجابة لها .من خالل هذه
العملية ،نتأكد من أنها تظل آمنة لالستخدام في جميع أنحاء العالم .يتم إعطاء جميع لقاحات كوفيد 19-المتوفرة في لبنان
لماليين األشخاص في العديد من البلدان حول العالم وقد أثبتت انها آمنة وفعالة.
 -22ما هي اآلثار الجانبية المتوقعة جراء أخذ اللقاح؟ وكيف يجب التعامل معها؟
كما هو الحال مع أي لقاح ،قد يعاني بعض األشخاص من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة بعد التلقيح ضد كوفيد 19-وهي
عالمة على أن الجسم يطور الحماية .تشمل اآلثار الجانبية للقاحات كوفيد 19-الحمى والتعب والصداع وآالم العضالت
والقشعريرة واإلسهال واأللم أو االحمرار في موقع الحقن ويزول معظمها في غضون أيام قليلة.
في حال تفاقم األلم في الذراع في موقع الحقن بعد  24ساعة أو لم تختف اآلثار الجانبية في غضون أيام قليلة ،يجب االتصال
بمقدم الرعاية الصحية للحصول على النصيحة.
من الممكن حدوث آثار جانبية أكثر خطورة أو طويلة األمد للقاحات كوفيد 19-ولكنها نادرة للغاية مثل صعوبة في التنفس،
أو ألم في الصدر ،أو إرتباك ،أو فقدان الكالم أو الحركة بعد التلقيح .في حال حصولها ،يجب طلب على رعاية صحية على
الفور.
 -23ماذا يحدث في حال لم يتمكن الشخص من أخذ الجرعة التالية؟
إن اإللتزام بالمواعيد الخاصة بالجرعات المختلفة للقاح يضمن الحصول على مستوى المناعة المطلوب واإلستفادة
القصوى من اللقاح ،لذلك يجب تفادي أي تأخير .في حال لم يتمكن الشخص من تلقي الجرعة في الموعد المحدد ،يجب أن
يتواصل مع المركز أو  1214للحصول على أقرب موعد ممكن.
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 -24لماذا تم استحداث الجرعة الثالثة؟
الهدف من الجرعة الثالثة أو التعزيزية في السلسلة األولية للتلقيح هو تعزيز االستجابة المناعية إلنشاء مستوى كاف من
الفعالية ضد كوفيد 19-ومتحوراته .فغالبًا ما يفشل األفراد الذين يعانون من نقص المناعة أو بعض كبار السن في تكوين
استجابة مناعية واقية بعد سلسلة أولية من التلقيح ضد كوفيد.19-
تستمر المناعة التي يمنحها لقاح كوفيد19-؟
 -25كم
ّ
ّ
من المبكر اإلجابة عما إذا كان لقاح كوفيد 19-سيوفر حماية طويلة األمد أم ال ،فذلك يتطلب المزيد من األبحاث .لهذا
السبب ،ومع توفر معلومات كافية ،تم اعتماد الجرعات التعزيزية لضمان الحصول على حماية مستمرة ضد المتحورات
الجديدة لكوفيد .19
 -26إذا كان اللقاح الذي ت ّم أخذه يحتاج الى أكثر من جرعة ،فهل يمكن أن تكون أي من الجرعات من لقاح كوفيد 19 -آخر؟
بناء على توصيات اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة ،يمكن خلط جرعات لقاح كوفيد 19-من لقاحين مختلفين حيث
أثبتت بعض الدراسات فعالية الخلط ويتم استخدامه في العديد من بلدان العالم.
 -27بعد الحصول على الجرعات المطلوبة كاملة ،كم من الوقت يحتاج اللقاح كي يبدأ سريان مفعوله وبدئ تأمينه للحماية
المطلوبة؟
يحتاج حوالي األسبوعين بعد الجرعة الثانية من أخذ اللقاح إلعطاء وقت للجسم لبناء المناعة الالزمة.
 -28هل يمكن أن يؤدي أخذ لقاح كوفيد 19-نفسه الى اإلصابة بكوفيد19-؟
كال ،ال يؤدي أخذ لقاح كوفيد 19-نفسه الى اإلصابة بكوفيد.19-
 -29ما هي اللقاحات ضد كوفيد 19-التي حازت على موافقة منظمة الصحة العالمية حتى اآلن؟
حتى تاريخ شباط  ،2022حصلت لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد وجونسون وسينوفارم وسنوفاك
وبهارات ) (Bharat BBV 152ونوفافاكس على موافقة منظمة الصحة العالمية لالستخدام الطارىء.
 -30إذا سبق وأصيب شخص بفيروس كورونا ،هل يمكنه أخذ اللقاح؟
ال توجد أي موانع ولكن يفضل انتظار نحو ثالثة أشهر قبل أخذ اللقاح كون الشخص الذي أصيب بكوفيد 19-يكتسب مناعة
"طبيعية" مؤقتة ضد الفيروس ،مما يوفر له الحماية من التقاط العدوى.
 -31في حال حدوث آثار جانبية للقاح تستدعي إجراء أي عمل طبي إستشفائي ،من يغطي الكلفة االستشفائية؟
اقر مجلس النواب اللبناني قانون يتعلق بتنظيم االستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا يتضمن تعويض
يقدم لمن يعاني من إصابة بالغة ناتجة عن استخدام اللقاح من خالل وزارة الصحة العامة التي ستؤلف لجنة علمية متخصصة
لتقييم وتحديد أالضرار الناتجة عن أستعمال اللقاح وتمول التعويضات في حال اقرارها من احتياطي الموازنة العامة وصندوق
مستقل خاص بالتعويضات ،على أن يتم االبالغ عن هذه المضاعفات خالل فترة زمنية محددة بعد أخذ اللقاح عبر المنصة
أو من خالل الخط الساخن للقاح كوفيد 1214 19-أو من خالل المركز الذي تلقى فيه اللقاح.
 -32هل يمكن أن يح ّل لقاح كوفيد 19-مكان لقاح األنفلونزا؟
كال .وال عالقة بينهم ألنهم فيروسات مختلفة.
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ج -منصة التسجيل للحصول على اللقاح كوفاكسCOVAX-
 -33ماذا أفعل إذا فقدت رابط التسجيل أو رسالة الموعد؟
إذا فقدت رابط التسجيل أو رسالة الموعد ،فعليك االتصال بالخط الساخن للقاح كوفيد 19-على  1214او القيام بما يلي:
• اذهب إلىcovax.moph.gov.lb
• اضغط فوق :إعادة إرسال الرابط عن طريق الرسائل القصيرة
• امأل المعلومات الالزمة :االسم األول ،تاريخ الميالد ،رقم الهاتف المحمول
• اختر نوع الرسالة القصيرة :تأكيد التسجيل  /موعد  /سجل التلقيح
• اضغط إرسال
ستتلقى بعد ذلك رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرابط الذي تريده.
 -34ماذا أفعل في حال قمت بالتسجيل على منصة كوفاكس  COVAXولم تصلني الرسالة المطلوبة إلستكمال بياناتي؟
إتصل بالخط الساخن للقاح كوفيد 1214 19-للمساعدة.
 -35كيف أستطيع تعديل البيانات األساسية إلستمارة اللقاح (اإلسم الثالثي ،تاريخ الميالد ،رقم بطاقة التعريف ،الرقم الخليوي)؟
لتعديل اسم االب او الشهرة  ،تاريخ الميالد ،رقم بطاقة التعريف ،الرقم الخليوي ،يمكنك االتصال بالخط الساخن للقاح
كوفيد 19-على  1214اما لتعديل االسم االول (اذا كان مسجل بشكل مختلف كليا عن االسم الصحيح) يجب تعبئة طلب
تعديل البيانات األساسية عبر هذا الرابط. https://ee.kobotoolbox.org/x/o2wz8tMP :
 -36كيف أستطيع تقريب موعد الجرعة األولى أو الثانية وذلك بداعي السفر؟
يُمكن تقريب موعد الجرعة األولى أو الثانية فقط في احد الحاالت التالية:
بهدف السفرhttps://ee.kobotoolbox.org/x/tFyEYLqL :
•
أو بهدف إجراء عمل طبيhttps://ee.kobotoolbox.org/x/b6gnizFj :
•
 -37كيف يستطيع الطاقم الطبي اإلبالغ عن اآلثار الجانبية؟
يستطيع الطاقم الطبي اإلبالغ عن اآلثار الجانبية من خالل تعبئة اإلستمارة التالية عبر هذا الرابط:
https://ee.kobotoolbox.org/x/um9QwK2N
 -38كيف يمكن الحصول على الجرعة الثالثة؟
يُمكنك طلب أخذ الجرعة الثالثة المعززة (شرط مرور  ٢٠اسبوع على الجرعة الثانية) عبر هذا الرابط:
https://ee.kobotoolbox.org/x/vh2vGPpF
 -39هل يمكن استخدام أرقام الهواتف المحمولة غير اللبنانية للتسجيل على منصة الحصول على لقاح كوفيد19-؟
كال ،تُستخدم األرقام اللبنانية فقط للتسجيل على منصة كوفاكس .يمكنك استخدام رقم هاتف لبناني محمول لشخص ما في
عائلتك أو لشخص موثوق به في مجتمعك .يمكن استخدام نفس رقم الهاتف المحمول ألكثر من شخص .يُرجى التأكد من أن
لديك وصوالً منتظ ًما إلى رقم الهاتف الذي أشرت إليه حتى تتمكن من تلقي رسائل حول التلقيح.
 -40ماذا أفعل في حال قمت بالتسجيل على منصة الحصول على لقاح كوفيد 19-ولم تصلني الرسالة المطلوبة إلستكمال بياناتي؟
إتصل بالخط الساخن للقاح كوفيد 1214 19-للمساعدة.
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ح -شراء اللقاح وتخزينه وتوزيعه وإدارة جودته في لبنان
 -41كيف نتأكد من أن اللقاحات التي نحصل عليها في حالة جيدة خاصة أننا نعاني في لبنان من انقطاع التيار الكهربائي
ومن مشكلة سوء الطرقات أثناء النقل؟
يتم نقل اللقاح من المطار إلى مراكز التخزين باستخدام سيارات مبردة ،كما يوجد نظام مراقبة ثابت لدرجة الحرارة
لضمان عدم وجود تقلبات في درجات الحرارة أثناء النقل .أما في مواقع التخزين والتلقيح ،فمن المتطلبات األساسية ألي
موقع يوافق عليه للتلقيح أن يكون لديه مصدر طاقة مستمر ومعدات سلسلة التبريد المناسبة .يتم تقييم هذه المواقع قبل منح
الموافقة كما ويتم تدريب العاملين فيها على كيفية تخزين اللقاح وإدارته بشكل صحيح.
 -42من يقوم بمراقبة عملية تلقي اللقاح في المراكز؟
حدد البنك الدولي آلية مراقبة دولية مستقلة لمراقبة بدء تنفيذ خطة التلقيح في المراكز التي تقدم لقاح فايزر .وتم اختيار
االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر  IFRCكوكالة مراقبة دولية مستقلة تابعة لطرف ثالث ،والتي تراقب
بشكل مستقل تنفيذ عملية التلقيح بحسب الخطة الوطنية للقاح كوفيد ،19-وإتّباع المعايير الدولية ومتطلبات البنك الدولي.
يتم مشاركة نتائج آلية المراقبة هذه مع لجنة المراقبة المشتركة التي يترأسها البنك الدولي ،والتي تض ّم أعضا ًء من وكاالت
األمم المتحدة ذات الصلة (منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين واألونروا) .تصدر تقارير منتظمة تلخص النتائج يتم مشاركتها مع اللجنة الوطنية للقاح كوفيد 19-والرأي
العام.
 -43و ّقع لبنان إتفاقا لإلنضمام الى خطة كوفاكس العالمية .فماذا تعني كوفاكس؟
برنامج كوفاكس هو آلية مصممة لضمان الوصول السريع والعادل والمنصف للقاحات كوفيد 19-في جميع أنحاء العالم.
برنامج كوفاكس هو واحد من الركائز الثالث لتسريع الوصول الى أدوات كوفيد 19-في جميع أنحاء العالم ،وقد جرى
إطالقه في نيسان  ،2020من قِبل منظمة الصحة العالمية والمفوضية األوروبية وفرنسا إستجابة لهذه الجائحة .وبالتالي ت ّم
الجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والمصنعين والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني و الخيري،
بهدف توفير وصول مبتكر ومنصف الى تشخيص وعالجات ولقاحات كوفيد.19-
 -44ما هي المراكز المعتمدة للتلقيح؟
يتم إعتماد عدد من المستشفيات وبعض مراكز الرعاية الصحية األولية المؤهلة كمراكز للتلقيح.
 -45ما هي آلية الحصول على اللقاح؟
 -1التسجيل على منصة اللقاحات المضادة لكوفيد https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine :19-حيث يتم
الحصول على رسالة نصية لتحديد التاريخ والمكان لتلقي اللقاح.
 -2عند الوصول لمركز التلقيح:
• يصل المستفيد خالل الفترة الزمنية المحدد (  5-10دقائق للوصول المبكر  /المتأخر)
• يتم التحقق من بيانات المستفيد (بحسب المستند التعريفي الذي استخدم عند النسجيل على المنصة) ثم يُسجل
ويوجه إلى المقعد المخصص له في منطقة االنتظار
 -3خالل تلقي اللقاح
• يتم استدعاء المستفيد لعيادة التلقيح
• تلقيح المستفيد بعد التأكد من عدم وجود موانع للتلقيح من خالل الئحة أسئلة ُمعدة لذلك
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• إعطاء التعليمات للمستفيد لالنتقال إلى منطقة المراقبة
 -4بعد تلقي اللقاح
• إعالم المستفيد بشأن اآلثار الجانبية المتوقعة
• بمجرد أن يقضي المستفيد فترة االنتظار التي تتراوح بين  30 – 15دقيقة ،يُسمح له  /لها بمغادرة مركز التلقيح
• سيُطلب من المستفيد اإلبالغ عن أي آثار جانبية محتملة وذلك عن طريق المنصة أو اإلتصال بالمركز الذي
تلقى فيه اللقاح أو عبر الخط الساخن للقاح كوفيد.1214 19-
 -46ما هو دور اإلعالم اللبناني في ظ ّل هذه الجائحة؟
يلعب اإلعالم دورا ً مهما ً في نشر المعلومات المستندة على األدلة الطبية الصحيحة ومكافحة األخبار الكاذبة ،والمساهمة في
تعزيز الوعي وتسليط الضوء على قصص النجاح ،وتوفير منصة للنقاش العام حول قضايا الصحة العامة الهامة.
خ -الحاالت الخاصة (حوامل ،مرضعات ،أمراض مزمنة)
 -47هل يمكن للنساء الحوامل والمرضعات أخذ اللقاح؟
توصي منظمة الصحة العالمية بتقديم اللقاح للمرأة المرضعة في حال كانت من الفئات األكثر عرضة للخطر (أن تكون
فردا ً من الطاقم الصحي على سبيل المثال) ،كما توصي منظمة الصحة العالمية أن تواصل األمهات المرضعات أواللواتي
يسحبن الحليب ،والالتي تم تلقيحهن ،الرضاعة الطبيعية بعد التلقيح ألن الرضاعة الطبيعية تحمي األطفال الرضع.
 -48هل لقاح كوفيد  19-آمن في كافة مراحل الحمل؟
تنص منظمة الصحة العالمية على أن جميع النساء الحوامل يجب أن يتم تلقيحهن بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية
الخاص بهن .تنص مركز مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ) ،(CDCوالكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض
النساء) ، (ACOGوجمعية طب األم والجنين ) ، (SMFMواالتحاد الدولي ألمراض النساء والوالدة )(FIGO
وآخرون ،على إمكانية إعطاء لقاح  mRNAالجديد لكوفيد  19للحوامل والمرضعات المؤهالت والراغبات بالتلقيح .يمكن
النساء الحوامل التشاور مع مقدم الرعاية حول المعطيات العلمية ومعايير التلقيح حسب أولويات كل بلد.
توصي اللجنة التقنية للكورونا والحمل في وزارة الصحة ،باالتفاق مع اللجنة الوطنية للقاح كوفيد  ،19بأن تحصل
المرأة الحامل على اللقاح  -إذا اختارت ذلك  -وبعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بها.
 -49هل لقاح كوفيد  19آمن لألمهات المرضعات؟
الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة لألمهات المرضعات والرضع .من منظور بيولوجي وسريري ،ال يبدو أن اللقاحات
تؤثر على كمية أو جودة أو عملية الرضاعة الطبيعية.
توصي اللجنة التقنية للكورونا والحمل ،باالتفاق مع اللجنة الوطنية للقاح كوفيد  ،19األمهات المرضعات بأخذ اللقاح إذا
اخترن ذلك  -وبعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن.
 -50هل ستؤثر لقاحات كوفيد 19-على الخصوبة؟
حتى اآلن ،ال يوجد دليل على أن لقاح كوفيد 19-يؤثر على الخصوبة.
 -51هل يمكنني أخذ اللقاح إذا كنت أخطط للحمل؟
كبيرا خاصة على النساء الحوامل ويجعلهن أكثرعرضة لوالدة أطفالهن قبل
نعم .بما أن فيروس كوفيد 19-يشكل
خطرا ً
ً
أوانهم ،من األفضل أن تحصلي على اللقاح قبل الحمل ،اعتمادًا على أولوية المجموعة التي تنتمين إليها.
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 -52إذا كنت أعاني من الحساسية ،هل من اآلمن أخذ اللقاح المضاد لكوفيد  19؟
يجب أال تتلقّى لقاح الكوفيد  19في حال حصول صدمة حساسية  Anaphylactic shockبعد تلقي جرعة سابقة من هذا
اللقاح ،أو عند وجود حساسية تجاه أي مكون من مكونات هذا اللقاح.
 -53إذا كنت أعاني من أمراض مزمنة غير معدية (مثل السكري ،والسرطان ،وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ،وأمراض
القلب واألوعية الدموية ،وما إلى ذلك) هل من اآلمن أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19؟
يُوصى بتلقيح األشخاص المصابين بأمراض مزمنة بما في ذلك السمنة المفرطة ،وأمراض القلب ،واألوعية الدموية،
وأمراض الجهاز التنفسي ،والسكري.
 -54ماذا عن األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة؟ هل يمكنهم أخذ لقاح كوفيد19-؟
نعم ،يمكن لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة أخذ لقاح كوفيد.19-
د -أسئلة ومعلومات إضافية لالجئين ومكتومي القيد
 -55هل يحق لي أخذ اللقاح إذا لم أكن لبنانياً؟
بنا ًءا على الخطة الوطنية للتلقيح ،يحق لجميع المقيمين في لبنان تلقي اللقاح ،بغض النظر عن الجنسية ،وذلك للوصول إلى
مناعة مجتمعية وللحد من إنتشار الوباء.
 -56ما هو نوع بطاقة الهوية التي يمكن لالجئين والنازحين استخدامها للتسجيل على منصة اللقاحات المضادة لفيروس
كوفيد19-؟
يمكن لالجئين والنازحين استخدام احدى الوثائق التالية للتسجيل على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد:١٩-
• الهوية الوطنية (مقبولة حتى لو منتهية الصالحيّة) ،جواز السفر (مقبول حتى لو منتهي الصالحيّة) ،بطاقة الهوية
الخاصة (للفلسطينيين في لبنان والذين ال يمتلكون هوية) أو تصريح اإلقامة/إجازة العمل في لبنان.
• شهادة المفوضيّة/ورقة األمم (مقبولة حتى لو منتهية الصالحيّة) ،إخراج القيد الفردي ،دفتر العائلة ووثيقة الوالدة أو
شهادة الوالدة في لبنان .ال يمكن إستخدام شيفرة التعريف التابعة للمفوضيّة.
• ملخص اإلقامة ،بطاقة قيد الدرس الصادرة عن األمن العام ،جواز المرور أو أي مستند تعريف صادر عن المختار
مع صورة شمسيّة موقّعة.
• إفادة السكن أو بطاقة تعريف/إشتراك.
عند التلقيح ،يجب إحضار نفس المستند الذي استخدمته خالل عملية التسجيل للحصول على اللقاح.
 -57كيف يمكن التسجيل على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19-بحال عدم وجود هوية وعدم التسجيل لدى
المفوضيّة؟
إذا ال يوجد أي من الوثائق المذكورة في السؤال رقم  ،56يمكن استخدام شهادة التلقيح من البلدية في المنطقة التي تقيم فيها.
 -58إذا كان الشخص مكتوم القيد  /ليس لديه جنسية ،هل بإمكانه التسجيل ألخذ اللقاح؟
نعم ،ال يزال بإمكانه  /ها التسجيل إذا كان لديه  /ها أي من المستندات التالية :جواز المرور ،ملخص اإلقامة ،أو بطاقة
بديلة صادرة عن األمن العام اللبناني أو أي مستند تعريف صادر عن المختار مع صورة شمسيّة موقّعة.
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 -59ماذا لو انتهت صالحية وثيقة المفوضيّة  /الهوية الشخصية  /جواز السفر /اإلقامة؟
ال يمثل انتهاء صالحية المستندات/الوثائق المذكورة أي مشكلة في التسجيل على المنصة الخاصة باللقاحات.
 -60كيف يمكن التسجيل على المنصة في حال عدم وجود هاتف جوال؟
عند التسجيل على منصة التلقيح ،يمكن استخدام رقم هاتف جوال أحد أفراد العائلة أو شخص موثوق به .يمكن استخدام
نفس رقم الهاتف ألكثر من شخص .يرجى التأكد من الوصول لخط الهاتف الذي تم استخدامه لتلقي رسائل حول اللقاح.
 -61هل يمكن أن يؤدي تسجيل البيانات الشخصية على منصة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19-كوفاكس إلى التوقيف
أو الترحيل ،خاصة إذا ال يوجد إقامة قانونية سارية المفعول في لبنان؟
كال ،ست ُستخدم البيانات الشخصية لغرض التلقيح فقط ،فمنصة كوفاكس لديها سياسة خصوصية ملزمة قانونًا ،والتي تحكم
جمع البيانات و استخدامها وفقًا للقانون .2018/81
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