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وزارة الصحة السودانية
الخط الساخن لجميع

انحاء السودان:
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وضع فيروس كورونا في السودان

في نشرة هذا األسبوع نسلط الضوء على
مجموعة من الشائعات، كشائعة لقاحات فايزر ال
يتم تخزينها بشكل صحيح في السودان، هل يؤثر
اللقاح على فترة الحيض، هل يفطر اللقاح،
وكيف أثرت الحرب الروسية األوكرانية على
الجائحة. هذا الجمع الدوري لرؤى المجتمع
يهدف الى معالجة األسئلة والمفاهيم الخاطئة
الشائعة في جميع انحاء السودان حول
كوفيد-19. وتهدف أيضا الى مساعدة
المتطوعين والعاملين الميدانيين على تقديم
إجابات قائمة على الحقائق، وتزويدهم بالموارد
الموثوقة لالستجابة لمخاوف مجتمعاتهم
وتزويدهم بالمعلومات حول كوفيد-19 ولقاحات

كوفيد-19.
 

فيروس كورونا حقيقي وهناك حاالت جديدة يتم تشخيصها طوال الوقت! 
: حافظ على التباعد الجسدي، أغسل يديك، قم بإرتداء كمامة وجه

ً
كن آمنا

ما هي الشائعات ؟ 
الشائعات هي قصص أو تقارير عن حقيقة غير مؤكدة أو مشكوك فيها تم

جمعها من مصادر مباشرة داخل المجتمع والتي يمكن أن تأخذ شكل
ا

ً
سؤال أو نقد أو تعليقات عامة حول موقف أو موضوع. يجب أن نالحظ أيض

أن الشائعات يمكن أن تكون مخادعة ألنها قد تحتوي على بعض الحقيقة
الجوهرية فيها. 

ROOTED IN TRUST يهدف مشروع
(منبع الثقة) في السودان الى
معالجة الشائعات، والمفاهيم
والمعلومات المغلوطة من خالل
جمع وتحليل الشائعات الموجودة
على وسائل التواصل االجتماعي
السودانية. تستند هذه النشرة
على تحليل 213 منشور تم
جمعهم باللغة العربية في الفترة
ما بين 23 فبراير الى 23 مارس

2022، من فيسبوك وتويتر.
 

 
 

صفحة وزارة الصحة
السودانية على الفيسبوك
https://www.facebook.com/

FMOH.SUDAN

تم جمع األسئلة والتعليقات والمفاهيم
الخاطئة حول كوفيد-19 من قبل محللي
إنترنيوز الذين قاموا بتحليل وتقييم
التعليقات التي تم جمعها من وسائل
التواصل االجتماعي السودانية. تم تقييم
الشائعات، والمفاهيم والمعلومات الخاطئة
على انها األكثر انتشارا او ضررا لالستجابة
الصحية. استند االختيار على مستوى
المشاركة مع المنشور ونسبة تأثيره

المحتمل على المجتمع.
 

اعتباًرا من 4 ابريل 2022، ارتفع العدد
الرسمي إلى 61,987 حالة إصابة
مؤكدة ب�كوفيد-19، مقارنة ب� 61,554
حالة في 4 مارس 2022. منذ 30
مارس 2022، تم توزيع ما مجموعه

6,761,896 جرعة لقاح.
 

كيف نقوم بجمع الشائعات؟

LOWMEDIUMHIGH عاليمستوى خطورة الشائعة متوسط منخفض

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/index.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/index.html
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN
https://covid19.who.int/region/emro/country/sd
https://covid19.who.int/region/emro/country/sd
https://covid19.who.int/region/emro/country/sd
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في السودان، مثل معظم البلدان، توصي السلطات الصحية بلقاحات كوفيد-19 ولكنها ليست إلزامية. ومع
ذلك، فقد طلبت بعض البلدان شهادة تلقي اللقاح ألغراض السفر الدولية، أو للوصول إلى المتاجر

والمطاعم، ألن هذه األماكن قد تشكل خطًرا كبيًرا لإلصابة بعدوى كوفيد-19. حاليًا، يتعين على الزائرين
غير السودانيين في السودان إبراز شهادة التطعيم الخاصة بهم في المطار.

 
اللقاحات هي الطريقة األكثر فعالية للوقاية من األمراض المعدية. إذا تم تطعيم عدد كاٍف من األشخاص،

فيمكن أن يقلل أو حتى التخلص من بعض األمراض، مثل الجدري وشلل األطفال. كما أنها تحميك أنت
وعائلتك ومجتمعك من الفيروسات الخطيرة، مثل كوفيد-19. يمكن للقاحات أن تحمينا من ظهور أعراض

خطيرة، ويمكن أن تمنع الوفاة من فيروس كورونا، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة. اللقاحات تعلم
 لنظام المناعة لدينا أن يتعلم هذا

ً
أجسادنا كيفية محاربة الفيروس قبل دخوله الى اجسادنا. إنه أكثر أمانا

ا لمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها، فإن
ً
 من اإلصابة بالفيروس. وفق

ً
من خالل التطعيم بدال

التطعيم على نطاق واسع هو أداة مهمة للمساعدة في إنهاء الجائحة.
 

يجب علينا االمتناع عن مشاركة الشائعات والمعلومات المضللة داخل مجتمعاتنا، حيث يمكن أن يكون
لذلك آثار سلبية على مجتمعنا، مما يخلق تردًدا بشأن اللقاح. هذا ضار بشكل خاص عندما يأتي من عامل
رعاية صحية، حيث يتم اعتبارهم مصادر موثوقة للمعلومات داخل مجتمعاتنا. يمكن أن تؤدي المعلومات
 لألشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى

ً
ا إلى اتخاذ قرارات سيئة بشأن صحتنا، خاصة

ً
المضللة أيض

المصادر المناسبة لإلجابة على أسئلتهم ومخاوفهم. إذا كنت ترغب في طرح سؤال أو التعبير عن قلقك
بشأن اللقاحات، فيرجى االتصال برقم الخط الساخن الوطني على 9090.
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"فرضوا عليهم الحقن بلقاح ال يعمل" امرأة -تويتر (عاملة في الحقل الصحي)
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نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
mibrahim@internews.org ،ميادة إبراهيم، مدير بيانات
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اإلشاعة 2#

ال يزال يتم اإلبالغ عن حاالت كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، حتى لو تم تحويل األجندة اإلخبارية لتغطية
أخبار عالمية أو إقليمية أخرى. في الصين، حيث تم تحديد الفيروس ألول مرة، تم تسجيل أكثر من 26,000

حالة في 10 أبريل 2022، مما يجعله أكبر تفشي لكوفيد-19 في البالد منذ عامين. في السودان، منذ اندالع
الحرب الروسية األوكرانية في فبراير 2022، سجلت وزارة الصحة أكثر من 580 حالة إصابة جديدة.

 
ا لوزارة الصحة، حتى 22 مارس، تم اإلبالغ عما يقرب من 62,000 حالة في البالد. يمكن أن يكون

ً
وفق

 خطيًرا حيث ال يزال يتم اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بالفيروس في جميع أنحاء
ً
التقليل من شأن الفيروس عمال

العالم، تقوم منظمة الصحة العالمية باإلبالغ عن إحصائيات الفيروس على أساس منتظم على موقعها
اإللكتروني. إنها مسؤوليتنا االجتماعية أن نحذر من نوع المعلومات التي نشاركها عبر اإلنترنت وخارجه
ا مهددة للحياة حيث قتل

ً
حيث يمكن أن يكون لها آثار سلبية على حياة اآلخرين، ويمكن أن تكون أيض

فيروس كوفيد-19 الماليين في جميع أنحاء العالم.
 

توصي وزارة الصحة باتباع اإلجراءات الوقائية لحماية أنفسنا وأحبائنا من مخاطر اإلصابة بالفيروس وانتشاره
في مجتمعاتنا، ألن اإلصابة بالفيروس قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بل قد تؤدي إلى الوفاة.

للوصول إلى أحدث اإلحصائيات والتحديثات الخاصة بكوفيد-19، يرجى زيارة صفحة فيسبوك التابعة لوزارة
الصحة. 

"#الحرب_الروسية_األوكرانية وتأثيرها على #السودان واختفاء #كورونا المفاجئ من العالم.. في حلقة
جديدة من #زول_كافيه مع محمد عويضه الليلة، 20:30 بتوقيت القدس عبر منصات التلفزيون العربي على

السوشيال ميديا" رجل -فيسبوك
 

أجندة سياسية

يوميات كورونا يوميات كورونا 22
سالمة اللقاح

عالي الخطورة

عالي الخطورة

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-11/shanghai-covid-infections-top-26-000-as-city-s-outbreak-grows
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=335078795319512&set=pb.100064521829868.-2207520000..&type=3
https://covid19.who.int/region/emro/country/sd
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos


www.internews.org covid-19@internews.org @Internews_COVID facebook.com/InternewsCovid19

ريل 2022 ب أ

اإلشاعة 4#

إن التعرض للمالريا ال يقلل من خطر اإلصابة
بعدوى كوفيد-19. تواصل البلدان الموبوءة
بالمالريا مثل السودان تسجيل حاالت إصابة

جديدة بكوفيد-19. ال يزال العلماء يحاولون
فهم كيفية تأثر اإلصابة بالمالريا على مرض

كوفيد-19. في عام 2019، وصل وباء المالريا
في السودان إلى مراحل حرجة حيث تم تسجيل

1.8 مليون حالة في جميع أنحاء البالد. كانت
النيل األبيض والخرطوم وإقليم دارفور المتأثر
ا
ً
بالصراعات أكثر األجزاء تضررًا في البالد. وفق

لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2020، كان
 عن 56٪ من حاالت المالريا

ً
السودان مسؤوال

و61٪ من وفيات المالريا في إقليم شرق
المتوسط  ، مع تسجيل أكثر من 3.3 مليون حالة

في 2020.
 

يسبب طفيل البالسموديم (PLASMODIUM) مرض
المالريا، ويمكن أن تصاب بالعدوى إذا لدغتك

بعوضة أنوفيليس المصابة بالطفيل، بينما
كوفيد-19 هو مرض تنفسي معدي يسببه

فيروس SARS-COV-2. يمكنك اإلصابة
ب�كوفيد-19 إذا كنت على اتصال وثيق بشخص

مصاب حيث يمكن أن ينتقل إليك في حالة
ا أن

ً
السعال أو العطس أو التحدث. ويمكن أيض

ينتقل في االماكن سيئة التهوية، مثل قاعات
األفراح والمحالت التجارية.

 
أفضل طريقة لحماية نفسك من كوفيد-19 هي

التطعيم، مع االستمرار في ممارسة اإلجراءات
الوقائية الموصى بها، مثل ارتداء الكمامة،

والحفاظ على مسافة متر واحد من اآلخرين.
ا حماية نفسك من مخاطر اإلصابة

ً
يمكنك أيض

بالمالريا عن طريق ارتداء مالبس ذات أكمام
طويلة، وتعقيم المناطق المحيطة بمنزلك

حيث يمكن أن يتكاثر فيها البعوض والتأكد
من وضع الناموسية عند النوم بالخارج.
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اإلشاعة 3#

اللقاحات من أكثر الطرق فعالية لحماية
أنفسنا من الفيروسات الضارة. كانت اللقاحات

موجودة منذ فترة طويلة وساعدت في إنقاذ
حياة الكثير من الناس. لقد ثبت أن لقاحات

كوفيد-19 المعتمدة فعالة للغاية في الوقاية
من االعياء الشديد، والحاجة الى الدخول

للمستشفى، والوفاة. كلما زاد عدد األشخاص
الذين يتم تطعيمهم، قلت فرص تحور

الفيروس وانتشاره في مجتمعاتنا.
 

ا للدكتور إسماعيل العدني، مدير البرنامج
ً
وفق

الموسع للتحصين في وزارة الصحة، قال إن
الوزارة تهدف إلى تطعيم 20٪ من السكان

بحلول شهر يونيو، و 52٪ بحلول نهاية عام
2022. أولئك الذين هم أكثر عرضة لإلصابة

بكوفيد-19، مثل العاملين في مجال الرعاية
الصحية وكبار السن واألشخاص المصابين

بأمراض مزمنة، الذين تناولوا الجرعة الثانية من
اللقاحات ذات الجرعتين، مثل استرازينيكا، أو

جرعة واحدة من جونسون اند جونسون،
مؤهلون اآلن للحصول على جرعة معززة بعد

ستة أشهر من آخر جرعة. يوضح دكتور العدني
أن الجرعة المعززة تقوي مناعتنا ضد الفيروس

ومتغيراته.
 

تتطلب معظم اللقاحات المعتمدة في
السودان، مثل استرازينيكا و فايزر، جرعتين

حسب جدول الجرعات. من الجدير بالذكر أنه
من األهمية اخذ الجرعة الثانية إذا كنت تتناول

لقاًحا من جرعتين، حيث أن الجرعة األولى
تحفز جهاز المناعة لديك، بينما تعزز الجرعة
الثانية استجابة جهاز المناعة لديك وتحميك
بشكل أفضل من عدوى كوفيد-19. تساعد

ا في إطالة فترة المناعة ضد
ً

الجرعة الثانية أيض
الفيروس.

 
لمزيد من المعلومات حول لقاحات

كوفيد-19، يمكنك التحدث إلى أحد العاملين
في مجال الرعاية الصحية عن طريق االتصال

بالخط الساخن الخاص بجائحة كوفيد-19
واللقاحات على 9090. 

"الجرعة التانية قالو مكملة لألولي ولو جاتك
كورونا ح تكون ضعيفة التأثير. التالتة قالو
منشطة وما ح تجيك كورونا .. و الحبل ع

الجرار" رجل -تويتر

"واظهر الدكتور محمد عبدالرحمن، من
خالل بحثه، أن #المالريا تحمي من خطر

األصابة بفايروس كورونا لتشابه
االستجابه المناعية في الحالتين" غير

معروف -تويتر
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نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.
الرجاء التواصل:

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات
mibrahim@internews.org ،ميادة إبراهيم، مدير بيانات
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ا لمنظمة الصحة العالمية، تمت الموافقة على لقاح جونسون اند جونسون من قبل وكالة
ً
وفق

األدوية األوروبية وإدارة الغذاء والدواء األمريكية ) لالستخدام العام. لقد لوحظ أنه في بعض
الحاالت النادرة للغاية تم اإلبالغ عن أحداث سلبية كمشاكل صحية ناتجة من اللقاح أو مشكله

صحية ليس لها أي عالقة باللقاح. يوصي األطباء بالتطعيم ألن الفوائد تفوق المخاطر. حتى اآلن،
OUR WORLD IN ا لمنظمة

ً
تم توزيع أكثر من 18 مليون جرعة من لقاح جونسون اند جونسون وفق

DATA. في فبراير 2022، في السودان، تم توزيع أكثر من 1.4 مليون جرعة من لقاح جونسون اند
جونسون.  

 
كانت اللقاحات موجودة منذ فترة طويلة، وقد أثبتت أنها خط الدفاع األول خالل العديد من

التفشيات الصحية في تاريخ البشرية، مثل شلل األطفال والجدري. ساعدت اللقاحات في إنقاذ
ماليين األرواح. وفقا للدكتور يعقوب محمد عبد المجيد استشاري أمراض النساء والتوليد

والخصوبة، فإن اللقاحات تساعد أجسامنا على تطوير أجسام مضادة تتعرف على الفيروس عندما
يدخل  جسم اإلنسان وتقوم بتدميره.

 
في حالة كوفيد-19، يمكن أن تساعد اللقاحات في الحد من انتشار الفيروس في مجتمعاتنا،

وخاصة الفئات المستضعفة مثل كبار السن واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة، ألنها تقلل من
مخاطر اإلصابة بأعراض خطيرة ل�كوفيد-19.

ريل 2022 ب أ

"طبعا سمعت ناس قالو م تطعم بي جونسون اي زول اتطعم بيهو مات بعد 10 يوم" إمرأة
-فيسبوك 
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اإلشاعة 6#

ا للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، تشير األدلة القصصية وهي عبارة عن حكايات
ً
وفق

ا على الدورة
ً
وتجارب متناقلة  إلى أن لقاحات كوفيد-19 وعدوى كوفيد-19 يمكن أن تؤثر مؤقت

الشهرية لدى النساء، لكن هذه التغييرات عادت بسرعة إلى وضعها الطبيعي خالل الدورات
الشهرية التالية. كما لوحظ أنه ال يوجد فرق في عدد األيام. ومع ذلك، من المهم مالحظة أن

العديد من العوامل األخرى يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية، بما في ذلك التوتر والقلق
والنظام الغذائي. 

 
ا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن للمرأة أن تأخذ لقاح كوفيد-19 عندما تكون في فترة

ً
وفق

الحيض، وال يوجد دليل علمي ينصح بعدم أخذ اللقاح أثناء الدورة الشهرية.إذا كنت تفكر في أخذ
لقاح كوفيد-19 ولكن لديك أي مخاوف أو أسئلة بخصوص اللقاح، فيمكنك زيارة موقع منظمة

الصحة العالمية أو االتصال بالرقم الوطني لوزارة الصحة السودانية 9090.
 

"في ناس كتير البيريود عندهم اتأخرت بعد جاتهم كورونا و في ناس التطعيم لخبط ليهم" 
إمرأة -فيسبوك

 
"انا زاتي بعدما اخدتو بشهرين اتأخرت لي اسبوعين حتى جات مع انها منتظمة جدا قربت أجن"

 امرأة -فيسبوك
 

متوسط الخطورة

احداث مابعد
التطعيم
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ا لمنظمة الصحة العالمية، اعتباًرا من 1 أبريل 2022، تم اإلبالغ عن
ً
كوفيد-19 هي جائحة عالمية ووفق

أكثر من 400 مليون حالة كوفيد-19. في السودان، اعتباًرا من 4 أبريل 2022، تم اإلبالغ عما يقرب من
62,000 حالة. كوفيد-19 هو مرض تنفسي يسببه فيروس SARS-COV-2. يمكن أن ينتشر بسرعة ويمكن

أن يكون مهدد للحياة في بعض الحاالت، مما قد يعرضك أنت ومجتمعك للخطر. 
 

لقد ثبت أن اللقاحات آمنة لالستخدام العام وتخضع الختبارات صارمة. يوصي الدكتور إسماعيل العدني،
مدير البرنامج الموسع للتحصين في وزارة الصحة، بأن يتحصل األشخاص األكثر عرضة للخطر، مثل العاملين

في مجال الرعاية الصحية كبار السن واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة على التطعيم. يعاني معظم
الناس من آثار جانبية خفيفة إلى معتدلة بعد أخذ اللقاح، والتي قد تستمر لبضعة أيام. تعد الحمى

والتعب واأللم في موقع الحقن من أكثر االعراض الجانبية شيوًعا. في حاالت نادرة للغاية، يعاني بعض
األشخاص من آثار جانبية خطيرة، مثل رد الفعل التحسسي للقاح. 

 
ا بشأن أخذ اللقاح، يمكنك استشارة طبيبك المحلي حيث سيقدم لك أفضل النصائح.

ً
إذا كنت قلق

ا االتصال بالخط الساخن الوطني للجائحة على 9090 لإلبالغ عن اآلثار الجانبية الشديدة للقاح
ً

يمكنك أيض
ا االتصال بالخط الساخن لطرح األسئلة األخرى المتعلقة باللقاح

ً
كوفيد-19 وطلب الدعم. يمكنك أيض

والمرض. 
 

ريل 2022 ب أ

"انا م مقتنع بي الكرونا من االساس اخدت لقاح مجبر االولي قبل ٣ شهور اثرت معاي شديد رجعت لي
امراض اخر مره جاتني قبل ٦ سنوات ده غير النزله الكانت بتاخد معاي يومين جرت شهر وقبل اسبوع

اخدت جرعه٢ والله يستر بس" غير معروف -تويتر 
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احداث مابعد
التطعيم

تم التبرع بلقاحات فايزر للسودان من خالل منشأة COVAX، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى توفير فرص
متساوية للحصول على لقاح كوفيد-19 وتسريع تطوير وتصنيع اللقاحات. 

 
ا ليونيسف، فقد تسلم السودان خمس وحدات من سالسل التبريد الفائقة للقاح فايزر والتي تم

ً
وفق

تركيبها في مرفق التخزين الوطني للتبريد التابع لوزارة الصحة. هناك حاجة لوحدات سالسل التبريد
الفائقة لضمان فعالية لقاح فايزر حيث يجب تخزينه في درجات حرارة شديدة البرودة. ضمن السودان

إمداًدا مستقًرا للكهرباء للقاحات شركة فايزر على الرغم من االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي،
من خالل تركيب مولدات احتياطية.

 
لمزيد من المعلومات حول مراكز التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في السودان، يرجى زيارة صفحة

ا التحدث إلى أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية عن
ً

الفيسبوك الخاصة بوزارة الصحة. يمكنك أيض
طريق االتصال بالخط الساخن الوطني لكوفيد-19 على 9090.

اإلشاعة 8#

" سلسلة التبريد تحتاج كهرباء مستقرة لضمان درجة التبريد المطلوبة. لألسف ال توجد كهرباء مستقرة
بالسودان وثانيا لقاح فايزر يحتاج درجة تبريد منخفضة جدا تصل ٧٠ تحت الصفر؟؟؟؟" إمرأة -فيسبوك 
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د. يعقوب محمد عبد المجيد استشاري امراض النساء والتوليد والخصوبة بمركز النيل للخصوبة بالخرطوم
2، يوصي جميع النساء - الحوامل و المرضعات والنساء في سن االنجاب - بأخذ اللقاح. ويوضح أن

اللقاحات يمكن أن تحمي األم والطفل أثناء الحمل وبعد الوالدة ألن اللقاح يساعد في تكوين أجسام
مضادة تحمي األم والطفل. 

 
كما يشير إلى أن جميع لقاحات كوفيد-19 الحالية ال تسبب عدوى كوفيد-19 ألنها ال تحتوي على

فيروس حي وال يمكنها نقل فيروس كورونا إلى الطفل أو األم. كما ال يوجد دليل يربط زيادة خطر
اإلجهاض باللقاح، وال يسبب اللقاح تشوهات خلقية أو تأخر في الوالدة أو العقم. 

 
التطعيم ضروري لجميع األفراد، وخاصة النساء في مرحلة الحمل وما بعد الحمل والنفاس وأثناء فترة

ا لمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها، يوصى بلقاحات كوفيد-19 للنساء الحوامل
ً
الرضاعة. وفق

والمرضعات والنساء الالتي يحاولن الحمل اآلن أو قد يصبحن حوامل في المستقبل. ستحميك لقاحات
كوفيد-19 من ظهور أعراض خطيرة إذا أصبت بالفيروس، خاصة إذا كنتي مصابة بفيروس كوفيد-19 أثناء

الحمل، فأنت أكثر عرضة لخطر المضاعفات التي يمكن أن تؤثر على الحمل ونمو الطفل. 

ريل 2022 ب أ

"سؤال المرضع والحوامل ممكن يتطعمو عادي م بأثر في البيبي؟" 
إمرأة - فيسبوك 
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ا لمجمع الفقه اإلسالمي العالمي، فإن أخذ لقاحات كوفيد-19 ال يبطل صيامك، ويجوز أخذ اللقاح
ً
وفق

أثناء الصيام. وقد اعتبر العلماء المسلمين المعاصرين أن الحقن غير المغذية ال عالقة لها بالصيام وال
تبطله. هذا هو حكم (فتوى) مجمع الفقه اإلسالمي العالمي ومعاهد إسالمية مختلفة في عدة دول

إسالمية. وأصل هذه الفتوى أن هذه الحقن ليست كاألكل والشرب. ال ضرر وال مانع من الحصول على
لقاح كوفيد-19 أثناء الصيام في شهر رمضان. 

 
للعثور على أقرب مركز تطعيم إليك، يرجى زيارة صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الصحة للحصول على آخر

التحديثات، أو االتصال بالخط الساخن الوطني لمكافحة الجائحة على 9090.  
 
 

اإلشاعة 10#

"ياحلوات هل بتفتكرو لقاح الكرونا ( بيفطر )؟ يعني انا صايمة واخذته الجرعه الثالثه؟ عادي اواصل وال
فطرته وال كيف �� "

 امرأة -فيسبوك 
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ً
الشائعات األكثر انتشارا

ثار الثانوية
ّ
اال أجندة سياسية سالمة اللقاح نهاية الجائحة كوفيد-19 خدعة
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مواضيع الشائعات
 

موسيقى حول لقاح كوفيد-19

 إنصاف مدني، مغنية سودانية
شهيرة تدعو ألخذ اللقاح: 

اضغط هنا.

المطرب النوبي عثمان حميدة ينادي
بأخذ اللقاح باللغة النوبية: 

اضغط هنا.

أغنية كرتونية حول اللقاح: 
اضغط هنا.

أهم 5 مواضيع للشائعات بناًء على تحليل213 شائعة تم جمعها 
باللغة العربية في الفترة ما بين 23 فبراير الى 23مارس 2022
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