
من الطبيعي أن تتساءل عن األمور الجديدةمن الطبيعي أن تتساءل عن األمور الجديدة.. تعّرف على األشياء الصحيحة  تعّرف على األشياء الصحيحة 
واألشياء غير الصحيحة حول تطعيم كوفيدواألشياء غير الصحيحة حول تطعيم كوفيد - 19. نحتاج، مًعا، أن نرّسخ الثقة في نحتاج، مًعا، أن نرّسخ الثقة في 

التطعيم ألن كل شخص يحصل على التطعيم يساعدنا في التغلب على هذا الوباءالتطعيم ألن كل شخص يحصل على التطعيم يساعدنا في التغلب على هذا الوباء.

احصل على الحقائق 
المتعلقة  بالتطعيمات

خرافة خرافةحقيقة
التطعيمات آمنة

الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم عملوا مًعا الختراع 
تطعيمات كوفيد - 19، مع مشاركة األموال والعلماء إلنجاز 
هذا العمل في خالل أشهر وجيزة، بدون تجاوز أي خطوة 
من الخطوات. ال ُيسمح باستعمال التطعيمات في أستراليا 

 إال بعد اختبارها والتأكد من سالمتها وفعاليتها. يتم 
 اختبار جميع التطعيمات للتأكد من جودتها ومراقبة 

سالمتها باستمرار. 

 تم االستعجال 
في التصديق على 

تطعيمات كوفيد - 19 
بصورة أسرع مما هو 
ضروري لضمان أمنها.

 ال تحتوي تطعيمات كوفيد - 19 على فيروسات 
حية وال يمكن أن تنقل لك عدوى كوفيد - 19

 تتظاهر التطعيمات بأنها الفيروس الحقيقي لكي 
تعّلم جسمك كيفية الدفاع عن ذاته لمواجهة الفيروس. 

 وهذا يقيك من اإلصابة بالمرض الشديد والدخول 
إلى المستشفى أو حتى من التعرض للوفاة.

قد تصيبك تطعيمات 
كوفيد - 19 بعدوى 

كوفيد - 19.

ال يمكن أن تدخل شريحة إلكترونية صغيرة داخل 
إبرة التطعيم

 هذه الخرافة قائمة على فيديو مزيف ُمتداول على 
وسائل التواصل االجتماعي.

تحتوي تطعيمات 
كوفيد - 19 على 
شريحة إلكترونية 
صغيرة لكي تتبع 

حركاتي.
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خرافة حقيقة
احصل على الحقائق المتعلقة بالتطعيمات

خرافة

 سّجل نفسك وحدد موعًدا 
للحصول على تطعيم كوفيد - 19
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بمترجم شفهي

التطعيم بمصل كوفيد - 19 ال يجعلك مغناطيسًيا - 
في أي جزء من جسمك

فتطعيم كوفيد - 19 ال يحتوي على مكونات مغناطيسية يمكن أن 
تسبب ذلك. تحتاج كمية كبيرة من المعادن لكي تجذب مغناطيًسا. 
مثاًل، الكثير من الناس يتناولون الفيتامينات المتعددة التي تحتوي 
غالًبا على الحديد. وهذا ال يجعلها مغناطيسية ألنها مخففة جًدا 

وموّزعة في أنحاء جسمك.

قد تسبب تطعيمات 
كوفيد - 19 التصاق 

مغناطيس بذراعك.

يمكنك اختيار الحصول على التطعيم
يمكنك اتخاذ القرار بنفسك. احرص على سؤال الناس الذين تثق 
بهم لمساعدتك للحصول على الحقائق. األخبار الكاذبة قد تكون 

ُمضللة وخطرة. 

األطباء يريدون إرغام 
الناس على التطعيم.

نحن نعرف جميع المكونات الموجودة في 
التطعيمات 

تحتوي التطعيمات في المقام األول على ماء مع ملح وسكر 
ودهون. ال يوجد أكسيد الغرافين وال غلوتين وال بيض وال قمح 

وال سم النحل وال مطاط وال منتجات حيوانية في التطعيمات. وقد 
صّدق مجلس اإلفتاء في أستراليا على أن التطعيمات حالل. 

ال ندري ما تحتويه 
هذه التطعيمات.

التطعيمات متاحة مجاًنا لكل شخص في غرب أستراليا
وهذا يشمل المقيمين بصفة مؤقتة في أستراليا، والمهاجرين 

والناس الذين ال يحملون تأشيرات قانونية.

تطعيم كوفيد - 19 
يكّلف المال. $
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يمكنك الحصول على تطعيم كوفيد - 19 حتى إذا 
لم يكن لديك بطاقة مديكير 

يلزمك إثبات هويتك عند حضور موعدك، لذلك ُيرجى إحضار وثيقة 
تحمل اسمك كرخصة قيادة أو خطاب أو فاتورة.

يلزم أن يكون لديك 
بطاقة مديكير سارية 

المفعول لكي 
تتمكن من تلقي 

تطعيم كوفيد - 19.

ال يؤثر تطعيم كوفيد - 19 على الخصوبة
ال تؤثر التطعيمات على قدرتك على اإلنجاب اآلن أو في 

 المستقبل. ومما ُينصح به بشدة أن تتلقي النساء الحوامل 
تطعيم كوفيد - 19 لحمايتهن وحماية أجّنتهن.

تطعيمات كوفيد - 19 
تؤثر على الخصوبة.


