
 

وس كورونا (كوف�د  )؟19-ما هو ف�ي
ي�ف  �ض�أ �سملا) انوروك سو م وه (Covid-19 وأ 19-د�فوك ا ش�تني د�دج ضر ���أ  ذنم  تىح ماع نم  ف� ببس� دقل .نآلا  ي طضا  ي�بك بار  

ف� ي  .ملاعلا ءاحنأ عيمج 

 

ملا ف� ف لاب ل ي�ف نم نوفاعتي سانلا مظعم  ،ةحار ف� انوروك سو ي  

 

طخ مهتلاح نوكت نأ نكم� سانلا ضعبل ةبسنلاب ن�ل ي�  ببس�و  ة�اغلل ة
م �ضر �د�دش ا تىح وأ ا  .توملا 

 

 : وس كورونا �ي  بعض عالمات اإلصابة بف�ي

 

ي�غت وأ ءافتخا ف�  ي  قوذتلا وأ مشلا ةساح 

 

د ح ةجر ار م ةر  ةعفتر

 

ف� رمتسمو  د�دج لاعس ي  لاعسلا 

 

ف�ه  ي المكان الذي تع�ش 
إذا كانت لد�ك األعراض المذكورة أعالە، فابق �ف

ي األما�ن العامة. اتصل ع� 
أو قم ب��ارة  119وال تخ�ج �ف

www.gov.uk/get-coronavirus-test  .لحجز االختبار  

 

 

وس كورونا من خالل تغط�ة وجوهنا عندما نتحرك، واالبتعاد عن اآلخ��ن، وغسل أ�دينا بانتظام. �جب علينا   ا منع انتشار ف�ي  جم�ع�

 

وس كورونا.   الخ�ب السار هو أنه يوجد اآلن لقاح لحمايتك من ف�ي

 .  ع� الجانب اآلخر من هذە الصفحةإنه خ�ارك ف�ما إذا كنت ستحصل ع� اللقاح، ل�ن يو� به �شدة. م��د من المعلومات حول اللقاح 



 

وس كورونا (كوف�د   )19-معلومات عن لقاح ف�ي
 

 تم اختبار اللقاح للتأ�د من أنه آمن

 

ف من اللقاح، �فصل  ستحتاج إ� حقنتني
ا 12إ�  3بينهما   أسبوع�

 

وس كورونا هو حقنة  لقاح ف�ي

ي�ف حاقل  .ة�ناويح تاجتنم يأ �ع يوتح� ال انوروك سو

   

ي�حت ،حاقللا �ع لوصحلاب ي�ف نم كسفن  .انوروك سو

 

عن ال  تىح فر  كلذ ناك اذإ ام نآلا 
ي�فلا طاقتلا نم كعنم�س    هلقنو سو

  

 لقأ حاقللا �ع لوصحلا كلعج�و 
ع مب ةباصإلل ةضر  نم د�دش ضر

ي�ف  انوروك سو

   
ي�ف ك�طع� نأ حاقلل نكم� ال   انوروك سو

ي�ف ك�طع� نأ حاقلل نكم� ال ف� ملأب كبيص� نأ لمتحملا نم ن�ل ،انوروك سو ي ذلا  ي��بطلا نم .عار �باصم تنك ول امك ،كعوتب رعش� نأ  ب ا ف� ف ب ةل  ةدمل ،در
ينموي وأ موي ف فىع� اذه .نقحلا دعب  ي ي�ف ةحفاكم كمسج م�لعتب موق� حاقللا نأ   .انوروك سو

غتس� .روفلا �ع ة�امحلا حاقللا كحنم� نل ج �إ ةجاحب نوكتس .لمعلا ءدبل عيباسأ ةدع رمألا قر ينتعر ف  .ة�امح لضفأ �ع لوصحلل حاقللا نم 

 

�نمآ لظت نأ بج� ن�لو  �ض�أ ا ي ،حاقللا �ع لوصحلا دعب ،ا ب�ر متسالا  ف� رار ي :

 

 رركتم لكش�و  ة�انعب ك�د� لسغ

 

ا  هجولا ءاطغ ءادتر

 

 

  

ي�امتجالا دعابتلا) ن��خآلا نع داعتبال ا ) 

 


