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هل ممكن الإنسان يتصاب أكثر من

مره وهو ماخد اللقاح؟

فعالية اللقاح

السفر

كوفيد-19 واللقاحات في السودان

 

الجرعات

رجال

58.3%

نساء

33.3%

غير محدد

8.3%

تطعيم الجرعة التالته ح يبدأ في واليه سنار

متيييين؟

طيب واالتطعم الجرعتين السنه الفاتت ممكن

بتطعم حسه تاني؟

الجرعة الثانية من استرازنيكا في اي مركز في

كرري؟

ماهو الضرر من خلط اللقاحات ياريت توضيح ؟

مراكز التطعيم

لماذا هذا مهم؟

تعكس مالحظات المجتمع هذه احتياجات الأشخاص من المعلومات

والثغرات المتعلقة بـكوفيد-19. من خالل جمع تعليقات المجتمع

ا إلى جنب مع

ً

ومشاركة أسئلة الناس وشكاويهم وتعليقاتهم، جنب

العاملين في المجال الإنساني ومستجيبي الصحة العامة، يمكننا

معالجة فجوات المعلومات وتلبية برامجنا وأنشطتنا بحيث تكون

ذات صلة وتستجيب الحتياجات المجتمعات.

يحتوي هذا التقرير الفوري على أسئلة ومخاوف رئيسية على وسائل التواصل

االجتماعي حول جائحة كوفيد-19 واللقاحات في السودان، في الفترة من 23 يناير إلى

1 فبراير 2022. قد الحظت إنترنيوز وجود احتياج كبير للمعلومات حول اللقاحات،

معظمها على صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الصحة وغيرها من المنصات الشعبية

ا عن

ً

المعروفة، والتي من المحتمل أن يراها العديد من الأشخاص الذين يبحثون أيض

معلومات دقيقة وجديرة بالثقة حول مواضيع مماثلة.

نود أن نسمع أفكاركم حول كيفية معالجة هذه الأسئلة وكيف يمكننا الرد بشكل جماعي على فراغات

.akambal@internews.org :المعلومات. يرجى التواصل معنا على

مالحظات وأسئلة المجتمع

على حسب الجنس

تقرير فوري

، او مخاوف او تعليقات من المجتمع

ً

إجمالي عدد القضايا: 36 سؤاال

(Facebook) أهم الأسئلة حول اللقاحات في الفيسبوك

يرغب بعض أفراد المجتمع في

معرفة مكان تلقيهم اللقاح في

واليتي كسال والجزيرة.

Ca

هل جميع اللقاحات

معتمدة في كل دول

العالم في حالة السفر؟

النساء والأطفال

لالطفال احسن لقاح شنو!؟

سؤال مهم هل ممكن للمرضع انو تاخد

لقاح كرونا؟

هل اخدت اللقاح و البيريود حصل فيها

لخبطة وال ال؟

يهدف مشروع Rooted in Trust في السودان إلى تعزيز النظام البيئي للمعلومات، من خالل تبديد

الشائعات والمعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 واللقاحات من خالل جمع وتحليل آراء المجتمع

الموجودة على وسائل التواصل االجتماعي. نهدف إلى تلبية احتياجات المعلومات للمجتمعات المتأثرة

بالنزاع المسلح والأزمات الإنسانية الأخرى.

ما يتم تداوله

إذا كانت عدوى كوفيد-19 توفر مناعة محدودة، فماذا يوفر اللقاح؟

(امرأة، فيسبوك)

أرغب بتلقيح ابني البالغ من العمر 12 سنة، يعاني من الربو ويعاني من

عدوى سابقة من كوفيد-19 (أم، فيسبوك)

لقد تناولت جرعة AstraZeneca في 26 أبريل 2021، أود أن أتناول

الجرعة الثانية - وهل الجرعة الأولى كافية؟ (رجل، فيسبوك)

هل يمكن أن يصاب الإنسان أكثر من مرة إذا تلقى اللقاح؟

(Facebook ،امرأة)

طلبت بضع مشاركات على Facebook إحصائيات لكوفيد-19 لواليتي

شمال كردفان وجنوب كردفان.


