
اليوجد دليل على أن التطعيم ضد كوفيد-19 يؤثر بصورة 
أو بأخرى على فرصك في الحمل مرة أخرى. وال داعي 

لتجنب الحمل بعد تلقي اللقاح.

الداعي للقلق – انه ليس "لقاًحا 
حًيا"، ولذلك فال يمكن أن يصيبك 

أنت أو طفلك بكوفيد-19.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن 
لقاحكوفيد-19 فيرجى مناقشتها مع القابلة الخاصة 

بك. فهي متواجدة دوًما لمنحك الدعم والمساعدة.

يمكنك مسح رمز االستجابة 
السريعة هنا لحجز موعد 

في أحد مراكز اللقاح.

أو اتصل بـ 119 دون 
رسوم. يمكنك التحدث إلى 

مترجم إن أردت.

   www.mybirthmychoice.co.uk انتقل إلى
لمزيد من المعلومات حول فيروس كورونا 

المستجد والحمل، مع ترجمة إلى لغات أخرى.

ال تنس – تحتاج إلى 
جرعتين لتكون محمًيا بشكل 
كامل، باإلضافة إلى جرعة 
معززة للحماية على المدى 

الطويل.

 يعتبر التطعيم ضد 
 كوفيد-19

 فعاالًوآمًنالك 
ولطفلك.
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يتم اآلن تطعيم مئات اآلالف
من النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم

ضد كوفيد-19.

وقد ثبت أن اللقاحات آمنة.

وُتظهر األدلة أنها تقلل من فرص إصابتك بكوفيد-19 
ويعني ذلك أنك تكونين أقل عرضة للوعكات الصحية 

الشديدة حال إصابتك.

لقد أصبحنا اآلن على دراية أكبر باللقاحات وأصبح 
بإمكاننا أن نثق تماًما في أمان التطعيم لك ولطفلك.

قد يكون التقاط عدوى كوفيد-19 خالل الشهور 
األخيرة من الحمل أمًرا في غاية الخطورة بالنسبة 

لك ولطفلك.

تتدهور حالة بعض النساء بدرجة كبيرة ويحتجن 
لدخول المستشفى. وترتفع احتماالت حدوث 

مضاعفات خطيرة لدى النساء الالتي يعانين من 
ظروف صحية كامنة، أو ذوات الوزن الزائد، 

أو الالتي تزيد أعمارهن عن 35 عاًما أو النساء 
السود أو اآلسيويات.

يزيد فيروس كوفيد-19 من فرص الوالدة 
المبكرة، ومن ثم يحتاج الطفل لرعاية حديثي 

الوالدة أو يولد ميًتا.

الرضاعه الطبيعية

يكون من اآلمن تلقي 

اللقاح إذا كنت ترضعين 

طفلك رضاعة طبيعية، 
أو تخططين إلرضاعه 

رضاعة طبيعية

عن الرضاعة الطبيعية لتلقي التطعيم المضاد طريقحليب الثدي إلى طفلك. ال يتعين عليكالتوقف ال ينتقل اللقاح عن 
لكوفيد-19

تنطوي الرضاعة الطبيعية على العديد 

من الفوائد بالنسبة لك ولطفلك


