تعاطي المخدرات والتطعيم ضد كوفيد19-

آخر تحديث  7 -سبتمبر/أيلول 2021

لماذا التطعيم ضد كوفيد19-؟
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التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسك ومجتمعك من اإلصابة بكوفيد 19-ونقله .إنه آمن وفعال وسيساعد في منع تفشي
المرض في المستقبل.

تعاطي المخدرات والتطعيم
إذا كنت تتعاطى المخدرات أو سبق لك تعاطيها ،فإن الحصول عىل التطعيم للحماية من كوفيد 19-هو خيار جيد .إذا كانت
لديك حاالت طبية كامنة بما في ذلك مرض رئوي مزمن أو مرض كبدي مزمن أو أمراض قلبية خطيرة ،فمن المرجح أن
تصاب بالمرض من كوفيد .19-يوصى بشدة بالتطعيم لتجنب اإلصابة بمرض شديد.

اآلثار الجانبية للتطعيم
ال يعاني الجميع من اآلثار الجانبية للتطعيم ضد كوفيد .19-إذا الحظت آثارًا جانبية ،فهي عادة ما تكون خفيفة وتستمر من
يوم إىل يومين .وقد تشمل ما يلي:
ُحَّم ى َخِف يَف ة
قشعريرة
ُص داع
غثيان
َتَع ب
يمكن أن تكون اآلثار الجانبية للقاح كوفيد 19-مثل أعراض االنقطاع عن تعاطي المخدرات أو الكحول ،بما في ذلك الحمى
والقشعريرة وآالم العظام/الجسم والغثيان والتعب .كما يبلغ العديد من الناس عن الصداع بعد التطعيم.
إذا كنت تتعاطى المخدرات ،فحاول تتبع تعاطيك عن كثب في األيام التالية لتلقي التطعيم .إذا لم تكن األعراض مرجحة
كنتيجة لالنقطاع عن التعاطي ،فمن األرجح أن يكون سببها اللقاح .يمكن للقاحات أن تسلط ضغطًا إضافيًا عىل جهازك
المناعي في البداية ،لذلك قد يعمل جسمك بشكل مختلف عن الطبيعي لفترة قصيرة من الوقت.
تذكر جميع استراتيجيات الوقاية من الجرعات الزائدة وعكسها!
من النادر أن تشعر بالتوعك ألكثر من يوم .ذّك ر نفسك بأن األعراض ستمر ومن غير المرجح أن تكون مرتبطة باالنقطاع عن
تعاطي المواد األفيونية.

كيفية حجز موعدك للحصول عىل لقاح كوفيد19-
احِم نفسك من كوفيد 19-عن طريق التطعيم .يمكنك الحصول عىل اللقاح في مجموعة من العيادات القريبة منك.

اتصل بـ  StarHealthلتحديد موعد في إحدى عياداتنا عىل الرقم ،8644 3311
أو قم بزيارتنا عىل الموقع  www.starhealth.org.auأو احجز موعدًا عبر الموقع
 https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibilityأو من خالل الخط
الساخن لفيروس كورونا ( )Coronavirus Hotlineعىل الرقم .1800 675 398

