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Rooted in Trust مقّدمة إىل مشروع
 

Rooted in Trust (RiT) هو مشروع ممّول من مكتب المساعدات االنسانية التابع
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكاالت
اإلنسانية والصحية العامة في مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة
بفيروس كوفيد-19 والّسيطرة عليها. (1) تّم تجديد المشروع مؤخرًا في أيلول/سبتمبر
2021 ومن المتوّقع أن يستمرّ الفصل الثاني (RiT2.0) حتى نهاية عام 2022. في هذه
الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها عىل مواقع التواصل اإلجتماعي
Endless Medical" وبعيًدا عنها من خالل أنشطة شريكَتين لنا في لبنان - منّظمة
Advantage (EMA)" الناشطة في إشراك المجتمَعين السوري واللّبناني في منطقة
البقاع ومؤّسسة "مهارات" التي تتعامل مع مجتمعات مختلفة من كافة الجنسيات في
لبنان - في الفترة الممتّدة من1  إىل 31 نيسان/أبريل 2022. في هذه الفترة، تّم رصد
Twitter و WhatsApp و Facebook 52 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل
و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا نسبًيا من حيث عدد المستخدمين
المتفاعلين معها، فضًال عن 224 شائعة إضافية تّم تداولها بعيًدا عن شبكة اإلنترنت، تم
رصدها من خالل أنشطة الشركاء الهادفة إىل الوصول إىل السكان والمجموعات األقل

نشاًطا وتواجًدا عىل اإلنترنت والذين ينقلون شائعاتهم من خالل الكالم الشفهي.   
تسلّط هذه النشرة الضوء عىل شائعَتين فريدتَين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة،
وهي: "الوفاة" و"اللّقاح" و"الوصول إىل العالج وتكلفته" و"عالج الفيروس

والتعافي منه". 
 
 

5,602,398  
 جرعة من اللقاح

115
صابة بالفيروس

10,383
وفّيات

وضع كوفيد-19 في لبنان 
 

شهد لبنان 3.825 حالة إصابة جديدة في خالل الفترة الممتّدة من 10 إىل 29 نيسان/أبريل
فضًال عن تسجيل حالة وفاة واحدة (2) مع تفشي الفيروس بشكل خاص بين الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة. (3) ثّمة 337 سريرًا في أقسام وحدة العناية المركزة
لالستجابة لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان بمعدل إشغال 4٪ كما يقع لبنان حالًيا في
المستوى 2 من انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي (4) مّما يعني أنّه ال يزال يتعّين
توخي الحذر الشديد مع التركيز عىل اإلمتثال لمعايير الصحة العامة والتدابير االجتماعية

وزيادة تغطية اللّقاحات. (5) 
 

تتوافر اللّقاحات لجميع المقيمين في لبنان من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السوريون
والفلسطينيون والعمال المهاجرون، حتى لو لم تكن وثائق إقامتهم حديثة أو جارية المفعول.

ال تزال لقاحات كوفيد-19 غير متوافرة لألطفال دون سن 11 عاًما.  
 

أّما في ما يتعلّق بالتحصين لمختلف األمراض التي يمكن الوقاية منها باللّقاحات، فقد
انخفض الوعي المجتمعي بأهمية أخذ اللّقاحات األخرى المتاحة وبإعطائها األولّية ويعود
ذلك إىل وباء كوفيد-19 وصعوبة التنقل. عىل الصعيد الوطني، انخفض معّدل التحصين
في لبنان بنسبة 30% ليسجّل اآلن 60% أو أقّل بعد أن تجاوز عتبة 90%. تتوافر هذه
اللّقاحات مجانًا لجميع الجنسيات في جميع مراكز الرعاية األولية التابعة لوزارة الصحة
العامة عىل الرغم من األزمة الحادة، وذلك بفضل التعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة

الصحة العالمية واليونيسف.   
 

1787 1214
كـورونـا للقـاحـات



Important Numbers and Helplines:  منهجّية العمل
 

نقوم بجمع بياناتنا من خالل مراقبة
وسائل التواصل االجتماعي، واألنشطة

المباشرة (وجًها لوجه) ووسائل إعالم
محلّية ومنظمات إنسانية أخرى. يتّم
جمع البيانات اإللكترونية من خالل
مراقبة مجموعات ومحادثات عبر
وسائل التواصل االجتماعي العامة

والخاصة ويتم جمع البيانات المباشرة
من خالل مجموعات االستماع

واألنشطة األخرى عىل األرض. نقوم
بتحليل بياناتنا  بالتركيز عىل الشائعات

والمواضيع ومستوى التفاعل معها
ووتيرة تكرارها كما مستوى المخاطر

الناجمة عنها.  
 
 

مزّودو المعلومات: 
لوحة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية

صفحة منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ (اإلنجليزية/العربّية)

أسئلة وأجوبة (اإلنجليزية/العربّية)

لبيانات الخاصة بلبنان عىل موقع منظمة الصحة العالمية

صفحة المعلومات الخاصة بكوفيد-19 في لبنان عىل موقع وزارة الصحة العامة

صحيفة الوقائع الخاّصة بصحة الّالجئين والمهاجرين عىل موقع منظمة الصحة العالمية

أسئلة وأجوبة حول صحة الّالجئين والمهاجرين عىل موقع منظمة الصحة العالمية 

صفحة المعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19 في لبنان عىل موقع وزارة الصحة العامة

WHO Lebanon website 

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://www.who.int/ar)

(moph.gov.lb)

(Https://covid19.who.int)

(Https://covid19.who.int)

(www.moph.gov.lb/en)

(www.who.int/ar)

تطبيق "صحّتنا" 

أرقام هواتف وخطوط ساخنة مهّمة 

 تُبذل الجهود لوقف تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها باللّقاحات في لبنان. تطبيق "صحّتنا" هو أول منّصة تطعيم عىل الهواتف المحمولة
مخّصصة للمساعدة في إبقاء اآلباء ومقّدمي الرعاية عىل اطالع جّيد بتطعيم أطفالهم وضمان متابعتهم في الوقت المناسب للّقاحات الروتينية
األساسية القادمة، والتي يتم تقديمها مجانًا في المراكز التابعة لوزارة الصحة وفًقا للرزنامة الوطنية للّقاحات. تطبيق "صحّتنا" متاح مجانًا باللّغة العربية

لجميع أنواع الهواتف الذكية وال يجمع أي معلومات شخصية عن المستخدمين. ((6) 
 

فيديو توضيحي للتطبيق وكيفّية عمله:
https://youtu.be/wwfbJoX6HfE

 (باللّغة العربية مع ترجمة إىل اللّغة اإلنجليزية) 

الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة العامة: 

مركز االتصال لإلبالغ عن حاالت إصابة بكوفيد-19: 594459 01 
قسم الحجر الصحي في المطار: 629352 01

مركز الطب الوقائي: 843769 01 | 830300 01
وحدة المراقبة الوبائية: 614194 01 |614196 01

مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان: 612970/1/2 01
 الخط الساخن لدخول المرضى اىل المستشفيات: 832700 01

 الخط الساخن للطوارئ التابع للصليب األحمر اللّبناني: 140 
الخط الساخن التابع للصليب األحمر اللّبناني لالستشارات الطبية

وطلب آلة األكسجين لمرضى كوفيد-19: 1760  

       كورونا 1787 | لقاح 1214 (كالهما مجاني) 

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61768/novel-coronavirus-2019-
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/refugee-and-migrant-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/refugee-and-migrant-health
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/refugee-and-migrant-health
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61438/covid-19-vaccine
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61768/novel-coronavirus-2019-
https://youtu.be/wwfbJoX6HfE


الوفاة واللّقاح
شائعة 1#

"اللقاح بيضر وبيمّوت. اذا فات المصاب بالكورونا
عالمستشفى بيعطوه ابره وبيموت"

تّم تداول هذه الشائعة بعيًدا عن االنترنت
ورصدتها شريكتنا منّظمة "EMA" الموجودة

في منطقة البقاع والناشطة في مخيمات
الّالجئين السوريين في المنطقة.

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع
وفًقا لدراسة حديثة، (7) حّدد الّالجئون السوريون
في لبنان ثالثة عوامل تحول دون حصولهم عىل
خدمات الرعاية الصحية الجيدة: 1. مالًيا: ارتفاع
تكاليف الرعاية الصحية ال سيما الخدمات التي

ال تغطيها الحكومة أو منظمات خارجية. 2.
هيكلًيا: صعوبة النقل واالنتظار لفترات طويلة

في المراكز وأنظمة اإلحالة المعّقدة. 3. اجتماعًيا:
التمييز.  

وفًقا لمنظمة أنيرا (8) ،(Anera) إن خدمات
الصحة العامة نادرة في جميع أنحاء مخيمات

الّالجئين منذ بداية جائحة كوفيد-19. وبالتالي،
ارتفع العدد اإلجمالي لّالجئين السوريين

والفلسطينيين في لبنان الذين توّفوا بسبب
كوفيد -19 حيث بلغ معدل الوفيات أربعة

أضعاف وثالثة أضعاف المعدل الوطني عىل
التوالي. (9) 

كل هذا قد يكبح رغبة األشخاص في طلب
المساعدة الطبية إىل أن تتدهور صحتهم إىل

درجة تهّدد حياتهم مما يسمح لمثل هذه
الشائعات كتلك المذكورة أعاله باالزدهار. تساهم
العناصر أعاله في انتشار مثل هذه الشائعات في

صفوف المجتمع السورّي وتصديقها.

في الحقيقة، نسبة كبيرة من السوريين يموتون
ليس نتيجة اآلثار الجانبية للّقاح أو الحقن

المميتة التي أعِطيت لهم في المستشفيات،
ولكن نتيجة عقبات في مجال الرعاية الصحية

تدفعهم بعيًدا عن السعي للحصول عليها إىل أن
يصلوا بالفعل إىل مستوى صحّي حرج وخطير.  

اعتباًرا من 8 نيسان/أبريل 2022، قرّرت منظمة
الصحة العالمية أّن لقاحات كوفيد-19 التالية

تفي بمعايير السالمة والفعالية المطلوبة:
Johnson and و AstraZeneca / Oxford

Pfizer / BionTech و  Moderna و Johnson
و Sinopharm و Sinovac و COVAXIN و

Covovax و Nuvaxovid. (10) يتوافر لقاحا
Pfizer و Moderna حالًيا في لبنان من خالل

مراكز التطعيم (11) التابعة لوزارة الصحة العامة
التي تضمن أنّها آمنة لالستخدام وفي غضون

تواريخ انتهاء صالحّيتها. (12)  

 

 

  

 

 

وفًقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الصحة العامة،
"ثمة احتياطات صارمة للمساعدة في ضمان

سالمة جميع لقاحات كوفيد-19 التي يجب أن
تخضع الختبارات مكثفة في التجارب السريرية

للتحّقق من أنها تفي بالمعايير المعترف بها دولًيا
من حيث السالمة والفعالية (13) قبل الحصول عىل

موافقة منظمة الصحة العالمية والوكاالت
التنظيمية الوطنية الستخدامها في حاالت

الطوارئ".  

تُعتَبر الحاالت المرضية الموجودة مسبًقا
واضطرابات المناعة الذاتية من بين معايير اختبار

السالمة لهذه اللّقاحات. تشمل هذه الحاالت ارتفاع
ضغط الدم والسكري والربو وأمراض الرئة والكبد

والكىل باإلضافة إىل االلتهابات المزمنة المستقرة
والمضبوطة. (14) 

بحسب أميش أدالجا، وهو  طبيب متخّصص في
األمراض المعدية في كلّية جونز هوبكنز للصحة

العامة في بالتيمور، (15) قد تؤدي اإلصابة
بـكوفيد-19 سواء حدثت قبل جرعة اللقاح المعزّزة

أو بعدها إىل ظهور عوارض، ولكن من غير المحتمل
أن تتداخل مع فعالّية الجرعة-أي أن اللقاح آمن حتى

خالل فترة اإلصابة بفيروس كورونا. 
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الوفاة واللّقاح
شائعة 1#

"اللقاح بيضر وبيمّوت. اذا فات المصاب بالكورونا
عالمستشفى بيعطوه ابره وبيموت"

تّم تداول هذه الشائعة بعيًدا عن االنترنت
ورصدتها شريكتنا منّظمة "EMA" الموجودة

في منطقة البقاع والناشطة في مخيمات
الّالجئين السوريين في المنطقة. تعرّفوا إىل الحقائق عندما يتعلّق األمر باآلثار

الجانبية (16) للّقاح: يعاني بعض األشخاص من آثار
جانبية تعّطل أنشطتهم اليومية وال تشكّل خطرًا عىل
حياتهم وتختفي من تلقاء ذاتها بعد بضعة أيام. ال
يعاني اآلخرون من أي آثار جانبية عىل اإلطالق.
تشمل اآلثار الجانبية الشائعة األلم واالحمرار والتوّرم
حول موضع الحقنة وكذلك التعب والصداع وآالم

العضالت والقشعريرة والحمى والغثيان. 

إذا كانت لديكم أي مخاوف بشأن آثار جانبية،
يمكنكم االتصال بالخط الساخن المجاني الخاص
باللّقاحات والتابع لوزارة الصحة العامة عىل الرقم
1214 لإلبالغ عن العوارض وتلقي مساعدة صحية

إضافية. 

تدّربوا عىل اإلجراءات الوقائية مثل غسل اليدين
بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية عىل األقل أو
تعقيم اليدين في حال عدم توافر مياه نظيفة. هذا ال
يحمي المجتمعات فقط من كوفيد-19، ولكن أيًضا
من مجموعة متنّوعة من األمراض المعدية األخرى

التي تنتقل عن طريق الهواء. 

خذوا اللّقاح إذا كنتم مؤّهلين له. بدأت وزارة الصحة
العامة منذ شهر آذار/مارس 2022 بإعطاء لقاح
Pfizer  BionTech للفئة العمرية 12-18 سنة
ولقاح Moderna للفئة العمرية 19 وما فوق. (17)
يمكن لكّل من يرغب في تلقي لقاح كوفيد-19 -بما
في ذلك الفلسطينيون والسوريون والمهاجرون من
جنسيات مختلفة حتى لو لم تكن أوراق إقامتهم
جارية المفعول- تحديد موعد مسبق من خالل
منصة COVAX: covax.moph.gov.lb أو الذهاب

إىل أقرب مركز تطعيم بدون موعد مسبق.  

 

 

 

 
 

التــوصــــيــات

اطلبوا المساعدة الطبية من مقّدم رعاية صحية
متخّصص موثوق به إذا شعرتم بتوّعك. في حال عدم
التأّكد من مكان الحصول عىل هذه الخدمات، فتفضلوا
بزيارة قائمة مراكز شبكة الرعاية الصحية األولية

التابعة لوزارة الصحة العامة في لبنان:
(phcc.pdf (moph.gov.lb 

 
 أو أحدث قائمة بمراكز الرعاية الصحية األولية التي
أعّدتها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون

الالجئين:
Document - Lebanon:Inter-Agency - PHC 

(Masterlist - 25 February 2022 (unhcr.org
 

 تقّدم هذه المراكز خدمات مدعومة أو مجانية لجميع
الجنسيات المقيمة في لبنان. 
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0 

مصادر المعلومات

http://moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90850
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90850


SARS- كوفيد-19 هو مرض معد يسّببه فيروس
CoV-2. يعاني معظم المصابين بالفيروس من
أمراض تنفسية خفيفة إىل متوسطة ويتعافون

من دون الحاجة إىل عالج خاص. (18) 

ومع ذلك، قد يُصاب البعض بعوارض خطيرة
ويحتاجون إىل رعاية طبية. كبار السن وأولئك
الذين يعانون من حاالت طبية أساسية مثل

أمراض القلب واألوعية الدموية أو مرض
السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو

السرطان هم أكثر عرضة لإلصابة بعوارض خطيرة
(19) للفيروس. 

"كوفيد الطويل األمد" هو استمرار ظهور
العوارض لدى األشخاص ألسابيع أو شهور بعد

تشخيصهم - حتى بعد الحصول عىل نتيجة
فحص سلبّية. يمكن أن تشمل هذه العوارض
التعب وضيق التنفس وخفقان القلب وألم أو
ضيق في الصدر وضباب الدماغ من بين أمور

أخرى. (20) بينما تختلف البيانات حول النسبة
المئوية لألشخاص الذين يصابون بـ "كوفيد

الطويل األمد"، تظهر الدراسات أن اللّقاحات
يمكن أن تمنعه لدى ما يصل إىل 50٪ من

األشخاص. (21) 

يعيش معظم الّالجئين السوريين في مخّيمات
مكتّظة ويفتقرون إىل خدمات المياه والصرف
الصحي والنظافة مّما يعرّضهم لخطر اإلصابة

بـكوفيد-19. (22) وبالفعل، تُظهر البيانات التي
قّدمتها األمم المتحدة أّن معّدل وفيات الّالجئين

السوريين بسبب كوفيد-19 سجّل 3 إىل 4
أضعاف المعدل الوطني. (23)

في اآلونة األخيرة، كان هناك اتجاه عالمي
متناقص في عدد اإلصابات والوفيات األسبوعية
الجديدة. (24) تحّذر منظمة الصحة العالمية من

ضرورة النظر إىل االتجاهات بحذر "نظرًا ألّن
العديد من البلدان تقوم تدريجياً بتعديل إجراءات
فحص الكشف عن كوفيد-19 مما يؤدي إىل عدد

أقل من الفحوصات التي يتم إجراؤها، ونتيجة
لذلك، انخفاض عدد الحاالت المكتشفة". (25) 

 

 

 

 

 

يشير ذلك إىل وجود حاالت في جميع مناطق
لبنان، بما في ذلك المخيمات، ولكن ال يتم اإلبالغ

عنها. 

يُعزى بطء وتيرة التطعيم محلًيا إىل أسباب عّدة منها
الترّدد والتعب من التطعيم والناس الذين

يفترضون أّن متحور "أوميكرون" معتدل، وأنه
وليس هناك حاجة للحصول عىل لقاح بعد اآلن،
باإلضافة إىل أّن األخبار الواردة من دول أوروبي
حول رفع اإلجراءات الوقائية أعطت انطباًعا بأّن

كوفيد لم يعد خطيرًا. وتجدر اإلشارة إىل أّن معدالت
التطعيم في بعض (26) هذه الدول األوروبية

وصلت إىل أكثر من 80٪ (27) بينما تُقدَّر نسبة
التطعيم في لبنان بحوالي 40٪ فقط. (28)

وفًقا لنظرة عامة عىل قطاع الرعاية الصحّية
والتحديثات التي نُشرت في 25 شباط/فبراير

2022، تفتقر الفئات المستضعفة (29) أكثر من
غيرها إىل اللّقاحات وخدمات الرعاية الصحية
العامة عىل الرغم من توافر اللّقاحات وجاهزية

المراكز. 

يتناول العديد من األشخاص فيتامين C أو الزنك أو
الشاي األخضر أو نباتات مختلفة لتقوية جهاز

المناعة لديهم، ولكن من غير المرجّح أن تمنع هذه
المكّمالت من اإلصابة بفيروس كوفيد-19. (30) قد

تكون بعض المكّمالت خطرة في حاالت األمراض
المزمنة أو الحساسية أو الحمل أو الرضاعة. وفًقا
إلختصاصّيي الصحة، فإّن المواد األخرى التي تم
تصنيفها بشكل خاطئ عىل أنّها عالجات محتملة

لـكوفيد-19- مثل الفضة الغروية وأولياندرين - لها
آثار سلبية ويجب تجنّبها تماًما. (31) 

 

 

 

خدعة؛ الوصول إىل العالج
وتكلفته؛ وعالج الفيروس

والتعافي منه

شائعة 2#
ا. ثانًيا، نسبة االصابة "أوًال، المرض غير موجود حالي�

صفر عندنا. ثالًثا، اغلب المراكز سكّرت، اخدنا
لقاحين وعأساس الثالث يدّقولنا، بس سكّروا

المراكز وما حدا دقلنا. أخيراً، المشروبات الدافئة
والفيتامينات اساس العالج." 

 تّم تداول هذه الشائعة بعيًدا عن االنترنت
ورصدتها شريكتنا منّظمة "EMA" الموجودة

في منطقة البقاع والناشطة في مخيمات
الّالجئين السوريين غير الرسمية.
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صفر عندنا. ثالًثا، اغلب المراكز سكّرت، اخدنا
لقاحين وعأساس الثالث يدّقولنا، بس سكّروا

المراكز وما حدا دقلنا. أخيراً، المشروبات الدافئة
والفيتامينات اساس العالج." 

 تّم تداول هذه الشائعة بعيًدا عن االنترنت
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في حال ظهور أي عوارض لكوفيد-19، تواصلوا مع
الطبيب أو الممرّض الخاص بكم أو مع عاملين

صحيين في منطقتكم. يمكنك أيًضا االتصال بالخط
الساخن لكوفيد-19 التابع لوزارة الصحة العامة عىل

1787 لإلستعالم عن العالج األكثر أمانًا والذي
يتناسب مع حالتكم أو العوارض التي تعانون منها.

للعثور عىل مراكز الرعاية الصحية األولية القريبة
منكم والتي تقّدم خدمات مدعومة أو مجانية متاحة

لجميع الجنسيات التي تعيش في لبنان، راجعوا
اللّوائح المذكورة أعاله: 

 
مراكز شبكة الرعاية الصحية األولية التابعة

لوزارة الصحة العامة في لبنان:
 (phcc.pdf (moph.gov.lb 

 
أو أحدث قائمة بمراكز الرعاية الصحية األولية
التي أعّدتها مفوضية األمم المتحدة السامية

لشؤون الالجئين:
Document - Lebanon:Inter-Agency - PHC

 (Masterlist - 25 February 2022 (unhcr.org

إذا تبّين أّن دواء معّين هو فّعال وآمن لالستخدام،
فإن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة

ستوصيان باستخدامه من خالل منّصتهما كما
ستبلّغان مقّدمي الرعاية الصحية عنه. للمزيد من

المعلومات عن األدوية المتوافرة اآلمنة لعالج
عوارض كوفيد -19، يُرجى االتصال بمركز الطب

الوقائي عىل 01843769 | 01830300 .
 

يمكنكم أيًضا متابعة الصفحات ذات الصلة
بوزارة الصحة العامة:

 Facebook – Twitter – COVID-19 Page 
  Vaccine Page

والصفحة الخاصة باللّقاحات للبقاء عىل اطالع دائم. 

 

 

 

التــوصــــيــات

ال تلجأوا للعالج الذاتي وال تشتروا أي مكّمل من أي
صيدلية من دون استشارة اختصاصي موثوق به أوالً
وتلّقي وصفة طبية وشرح لكيفية عمل الدواء في
جسمكم. من األفضل الحصول عىل آراء مختلفة ألّن
بعض المكّمالت قد تكون خطيرة، خصوًصا لدى
األشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو النساء الحوامل

أو المرضعات. 

التطعيم هو الطريقة الموصى بها والمثّبتة للوقاية من
المرض الشديد في حال اإلصابة بكوفيد-19. بالمقارنة
مع العديد من األدوية أو المكمالت الغذائية أو
الفيتامينات أو المشروبات التي تخّفف العوارض عىل
األمد القصير، فقد ثبت أّن اللّقاحات توفر حماية طويلة
األمد ضد عدوى كوفيد-19 الشديدة وتمنع من المعاناة

من عوارض كوفيد-19 الطويلة األمد. 

 

 

http://moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
http://moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
http://moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90850
https://www.facebook.com/mophleb
https://twitter.com/mophleb?s=20&t=TyLeu6uATvV94bvqmkhmeg
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61275/covid-19-vaccine
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61275/covid-19-vaccine
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61283/novel-coronavirus-2019-
https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/61283/novel-coronavirus-2019-
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 https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf
-https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/43750/1/monitoring-of-covid-19 

 According to the World Health Organization – Lebanon’s daily brief April 29th, 2022, prepared by WHO & MoPH 
 Same source
 Same source

                                    Sohatona” – the first vaccination mobile application to increase children’s routine vaccines uptake | UNICEF Lebanon“
  ( Arabic: The National Immunization Campaign- 2022 (moph.gov.lb

https://digitalcommons.bau.edu.lb/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=hwbjournal
 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00925-9/fulltext

Same source
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Prevention/COVID-19%20Vaccine/Lebanon%20NDVP-%20Feb%2016%202021.pdf
The MoPH Ensures That Safe And Effective Vaccines Are Strictly Used

https://moph.gov.lb/userfiles/files/AwarenessCampaign/National%20Awareness%20Campaign%20on%20COVID%2019%20Vaccine%202021/COVID
 -19%20Vaccine%20FAQ%20-%20EN%20-%2010_02_2022.pdf

Same source
https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/96277

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html 
/https://www.the961.com/lebanon-new-vaccination-guidelines-2022

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 
Same source

https://www.healthdirect.gov.au/covid-19/post-covid-symptoms-long-covid
https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/what-doctors-wish-patients-knew-about-long-covid

/https://medglobal.org/tackling-covid-19-misinformation-in-lebanon-increasing-vaccine-access-awareness-for-syrian-refugees 
#https://www.hrw.org/news/2021/04/06/lebanon-refugees-migrants-left-behind-vaccine-rollout

https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/covid-19-cases-continue-to-decline-globally-who/2569563
Same source 

https://www.euronews.com/2021/11/17/covid-19-vaccinations-in-europe-which-countries-are-leading-the-way 
(Document - Lebanon: Health - (Joint) National Health Sector Working Group-MoM-25feb2022 (unhcr.org 

Same source 
Same source 

 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-myths/art-20485720 
Same source
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https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf
https://www.unicef.org/lebanon/stories/sohatona-first-vaccination-mobile-application-increase-childrens-routine-vaccines-uptake
https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/11/61476/
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127/60060/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91515

