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منظمة الصحة العالمية
 

    www.emro.who.int/ar

 
 

وزارة الصحة السودانية
الخط الساخن لجميع

انحاء السودان:
 9090 
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وضع فيروس كورونا في السودان

في نشرة هذا األسبوع نسلط الضوء على
مجموعة من الشائعات، كشائعة اللقاحات
تسبب اإليدز واإلجهاض، لقاح جونسون آند
جونسون يؤثر على الرغبة الجنسية، األمريكان
يرفضون لقاح جونسون آند جونسون، وموظفو
شركة فايزر معفون من أخذ اللقاح. 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
في السودان الى معالجة
الشائعات، والمفاهيم
والمعلومات المغلوطة من خالل
جمع وتحليل الشائعات الموجودة
على وسائل التواصل االجتماعي
السودانية. تستند هذه النشرة
على تحليل 309 منشور تم
جمعهم باللغة العربية في الفترة
ما بين 3 أبريل الى 11 مايو 2022،

من فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
 

 
 

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 25 مايو 2022، ارتفعت
إحصائيات كوفيد-19 الرسمية إلى
62,251. تم إعطاء ما مجموعه
7,096,087 جرعة لقاح، وتم تطعيم ٪16
من سكان السودان بجرعة واحدة على
األقل. في مارس 2022، أعلنت منظمة
الصحة العالمية أن 15٪ فقط من سكان
ا
ً
إفريقيا قد تم تطعيمهم وحددت هدف

بنسبة 70٪ بحلول يونيو 2022. وحتى
اآلن لم يحقق هذا الهدف سوى دولتان
فقط، ويهدف السودان إلى تلقيح ٪20
من سكانه من خالل يونيو 2022 و٪70

بنهاية عام 2022.

كيف نقوم بجمع الشائعات؟

LOWMEDIUMHIGH عاليمستوى خطورة الشائعة متوسط منخفض
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يمكن أن تساعد لقاحات كوفيد-19 في منع المرض الشديد واالستشفاء من كوفيد-19 والوفيات المرتبطة
ب�كوفيد-19. ومع ذلك، حتى بعد التطعيم، ال يزال بإمكانك اإلصابة بكوفيد-19، لكن اللقاح يمكن أن يقلل
بشكل كبير من فرص اإلصابة باالعياء الشديد بسبب الفيروس. الجدير بالذكر أن بعض األشخاص قد يتعرضون

لبعض اآلثار الجانبية بعد التطعيم والتي توصف غالبًا بأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، مثل الحمى وألم
العضالت، ولكن هذه األعراض تستمر لبضعة أيام فقط.

 
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن لقاحات كوفيد-19 ال يمكن أن تصيب األشخاص بفيروس كورونا، ألنها ال

عطى لحديثي الوالدة لها عدة
ُ
تحتوي على فيروس حي. باإلضافة إلى أن العديد من اللقاحات مثل تلك التي ت

جرعات. بشكل عام، تهدف اللقاحات ذات الجرعتين أو ثالث جرعات، إلى تعزيز مناعتنا من خالل الحفاظ
على نظام المناعة (األجسام المضادة) في حالة تأهب ألي جسم غريب قد يدخل اجسامنا، مثل فيروس

كوفيد-19. على سبيل المثال، أثبتت الجرعات المعززة من لقاح كوفيد-19 فعاليتها في منع المرض الشديد
.(OMICRON) من متحور اوميكرون

 
حاليًا، يتم تقديم الجرعات المعززة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والمصابين بأمراض مزمنة الذين تبلغ

أعمارهم 45 عاًما فما فوق، والمسافرين، وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما فما فوق. لمزيد من
المعلومات حول لقاحات كوفيد-19، يمكنك التحدث إلى أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية عن طريق

االتصال بالخط الساخن الوطني للجائحة على الرقم 9090، أو من خالل زيارة صفحة وزارة الصحة على
الفيسبوك لمعرفة اللقاحات المتاحة حاليا وجدول الجرعات الخاصة باللقاحات.

 

يو 2022 ما

☝☝ ده استدراج ليس اال" إمرأة "اول ما اخدنا الجرعه الثالثه جاتنا الكورونا اوعى يغشوكم يخوانا �😂�
- فيسبوك
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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#

اللقاحات موجودة منذ مئات السنين. التطعيمات مصدر مهم للدفاع ضد العديد من األمراض، وقد تم إنقاذ
ماليين األرواح بسبب التطعيمات. تساعد لقاحات كوفيد-19 أجهزتنا المناعية على تطوير أجسام مضادة

تتعرف على الفيروس عندما يدخل أجسامنا وتدمره.
 

تم السماح باستخدام لقاحات كوفيد-19 للنساء الحوامل في السودان. أكد الدكتور يعقوب محمد عبد
المجيد، استشاري أمراض النساء والتوليد والخصوبة بمركز النيل للخصوبة بالخرطوم 2، أن لقاحات كوفيد-19

آمنة للجنين والنساء أثناء الحمل. اللقاحات تلعب دوًرا مهًما في حماية النساء الحوامل من اإلصابة بإعياء
شديد بسبب عدوى كوفيد-19 والمضاعفات التي يمكن أن تحدث من اإلصابة بالفيروس.

 
اإليدز حالة مزمنة يمكن أن تكون مهددة للحياة ألنها يمكن أن تضعف جهاز المناعة وقدرة الجسم على

ا لمراكز السيطرة
ً
محاربة العدوى أو األمراض. اإليدز يسببه فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). ومع ذلك، وفق

على األمراض والوقاية منها، فإن لقاحات كوفيد-19 المصرح بها ال تحتوي على فيروس نقص المناعة
البشرية أو اإليدز وال تسببهما.

 
لمزيد من المعلومات حول لقاحات كوفيد-19، يرجى زيارة صفحة فيسبوك التابعة لوزارة الصحة. لمزيد من

المعلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، يرجى زيارة صفحة برنامج األمم المتحدة المشترك
ا، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن اللقاحات المتوفرة في السودان أو

ً
لمكافحة اإليدز في السودان. أيض

اإلبالغ عن أي أحداث سلبية من أخذ اللقاح، يرجى االتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة:   9090.
 

"الال اسألك بالله انو مافي زول يتطعم التطعيم دا مضارو اكتر من منافعو دا لو عندو منفعة اصال بسبب
االجهاض وااليدز.." إمرأة -فيسبوك 

 

سالمة اللقاح
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اإلشاعة 4#

ا لمنظمة الصحة العالمية، ال توجد
ً
وفق

دراسات تشير إلى أن لقاحات كوفيد-19 تؤثر
على الرغبة الجنسية أو الخصوبة لدى الرجال

والنساء. من المهم مالحظة أن لقاحات
كوفيد-19، مثل أي لقاح، تسبب في الغالب

آثاًرا جانبية خفيفة، مثل األلم في موقع
الحقن، والحمى، والتعب، والصداع، وآالم

العضالت، والقشعريرة، واإلسهال.
 

توضح الطبيبة السودانبة منى عبد العزيز،
مديرة للصحة العامة بالمملكة المتحدة، أن
الرغبة الجنسية يمكن أن يتأثر بعدة عوامل،
مثل التعب أو اإلجهاد، أو االمراض المزمنة،

مثل مرض السكري وضغط الدم العالي.
أظهرت دراسة علمية حديثة أن اللقاحات

آمنة لالستخدام على كل من الرجال
والنساء، وال تؤثر على الرغبة الجنسية أو

الخصوبة. يشجع الباحثون الناس على
التطعيم لحمايتهم من اإلصابة بعدوى

كوفيد-19.
 

لقاحات كوفيد-19 أثبتت فعاليتها في
مكافحة األعراض الشديدة التي يمكن أن
تسببها عدوى كوفيد-19. في حالة نادرة

للغاية، تعرض بعض األشخاص ألحداث سلبية
بعد التطعيم كوفيد-19. يواصل األطباء
التوصية بالتطعيمات ضد كوفيد-19 ألن

الفوائد تفوق بكثير المخاطر المحتملة.
لإلبالغ عن أي احداث سلبية بعد تطعيم

كوفيد-19، يرجى االتصال على 9090.
 

يرجى زيارة صفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة
الصحة للحصول على القائمة المحدثة لمراكز

التطعيم في السودان.
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اإلشاعة 3#

يمكن استخدام المطهرات مثل الُمبيض
لقتل الفيروسات على األسطح. ومع ذلك، ال
يجب أن تتناول أي نوع من المطهرات تحت
أي ظرف من الظروف، ألن شربها يمكن أن

يؤدي إلى اإلعاقة وحتى الموت. لن تقتل
المطهرات الفيروس في جسمك، ألن

كوفيد-19 يستهدف جهازك التنفسي، لذا
فإن استهالك المطهرات لن يؤدي إال إلى

اإلضرار بأعضائك الداخلية.
 

يجب علينا االمتناع عن مشاركة الشائعات
والمعلومات المضللة في مجتمعاتنا ألن

ذلك قد يكون له آثار سلبية على مجتمعنا.
هذه األنواع من الشائعات خطيرة، ويجب أال

يلجأ الناس إلى شرب المطهرات، ألنها
يمكن أن تسبب ضرًرا دائًما وتؤدي إلى

الوفاة.
 

تأكد من الحصول على المعلومات التي
تحتاجها حول كوفيد-19 وكيفية حماية

نفسك من اإلصابة بالفيروس من مصادر
موثوقة، مثل موقع وزارة الصحة. 

 
أفضل طريقة لحماية أنفسنا واآلخرين من

اإلصابة بالفيروس هي اخذ لقاح كوفيد-19
وممارسة اإلجراءات الموصى بها بجدية، مثل
ارتداء كمامة أو غطاء للوجه، والحفاظ على

مسافة متر واحد من اآلخرين.
 
 

" دونالد ترامب: أشربوا المطهرات عشان
تقتلوا فيروس الكورونا. "

 غير معروف -تويتر
 

"قالو كده والله اعلم (حونسون اند
جونسون يأثر على القدرة الجنسية)"

رجل -فيسبوك
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عالج
احداث مابعد

التطعيم
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ا ل� VERIFY، الموقع اإللكتروني الخاص بفحص الحقائق ومقره الواليات المتحدة والذي يعالج
ً
وفق

المعلومات الخاطئة، تفرض شركة فايزر تطعيمات كوفيد-19 على موظفيها أو مشاركتهم في
"فحص اسبوعي منتظم لكوفيد-19". هنالك مؤسسات أخرى في الواليات المتحدة تفرض

التطعيم، مثل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها، وموديرنا، و جونسون آند جونسون
والبيت األبيض. تم وضع هذه اإلجراءات لحماية الموظفين في أماكن عملهم والمجتمعات التي

يعملون معها.
 

في بعض البلدان، يكون إثبات لقاحات كوفيد-19 أو نتائج سلبية لفحص كورونا بصورة روتينية أمًرا
إلزاميًا في مكان العمل، من أجل الحفاظ على هذه األماكن آمنة وخالية من كوفيد-19، مع زيادة

معدالت التطعيم وتحقيق أهداف الصحة العامة. بينما في معظم البلدان، مثل السودان، فإن
اللقاحات ليست إلزامية، ولكنها موصى بها وتشجعها السلطات الصحية. ومع ذلك، فقد فرضت

العديد من الدول قيوًدا على الوصول إلى أماكن معينة، مثل المطاعم ومراكز التسوق والمساجد
وأماكن العمل، لضمان أن هذه األماكن آمنة لجميع أفراد المجتمع. في السودان، في المراحل
ركت تدابير

ُ
األولى من الوباء في عام 2020، تم فرض إغالق لمدة ثالثة أشهر، ولكن بعد ذلك، ت

وقيود كوفيد-19 لتقدير أصحاب العمل.
 

كطريقة وقائية، تظل اللقاحات هي الطريقة األساسية واألكثر فاعلية للحفاظ على سالمة
مجتمعاتنا وأنفسنا. للعثور على أقرب مركز تطعيم لك، يرجى زيارة صفحة الفيسبوك الخاصة

بوزارة الصحة لمعرفة آخر المستجدات.
 

يو 2022 ما

"كيف شعورك اذا عرفت ان موظفين فايزر معفيين من اللقاح؟" 
إمرأة -تويتر (عاملة في المجال الصحي)
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اإلشاعة 6#

ا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، ال توجد رقائق الكترونية داخل لقاحات كوفيد-19، وال
ً
وفق

يمكن للقاحات المحقونة جمع معلومات عن األشخاص أو تتبعهم. تعتبر لقاحات كوفيد-19 من
أهم الطرق لتقليل ومنع انتشار فيروس كوفيد-19. وأوضحت وزارة الصحة أنه بعد تلقي اللقاح،
يصبح جهاز المناعة لدينا قادًرا على التعرف على الفيروس بمجرد دخوله إلى أجسامنا، وستبدأ

المناعة ضده في التكون لمحاربة الفيروس والقضاء عليه من أجسامنا.
 

لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة ومجانية. لتحديد موعد للحصول على التطعيم، يرجى مراجعة
صفحة فيسبوك التابعة لوزارة الصحة أو االتصال بالخط الساخن للجائحة على 9090، ألية

استفسارات حول لقاحات كوفيد-19.

"خاتين في اللقاح جهاز بتقنيه النانو" رجل -فيسبوك

متوسط الخطورة

سالمة اللقاح

يوميات كورونا يوميات كورونا 33
أجندة اللقاح

عالي الخطورة
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نظًرا ألن كوفيد-19 هو فيروس جديد نسبيًا، فال تزال الدراسات جارية لمعرفة المزيد عن
الفيروس، ويكتشف العلماء كل يوم جوانب جديدة للمرض. ومع ذلك، تؤكد منظمة الصحة

العالمية أن هناك قاعدة ثابتة واحدة: "ال أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين".
 

يتم توزيع اللقاحات على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط  ، مثل السودان، من قبل
ا للوائح صارمة لمعايير

ً
منشأة COVAX بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية ويتم تنفيذها وفق

السالمة. تهدف مبادرة COVAX إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء
العالم، بحيث تحصل دول مثل السودان على حصة عادلة من اللقاحات.

 
تعد الشائعات حول اللقاحات منتهية الصالحية أو التالفة خطيرة وقد تزيد من التردد في اخذ

اللقاح حيث يمكن لألشخاص تجنب الحصول على لقاح كوفيد-19 بناًء على هذه التقارير التي ال
أساس لها، والتي ال يمكن إال أن تطيل أمد جائحة كوفيد-19 وتزيد الوفيات المرتبطة ب�كوفيد.
تعمل وزارة الصحة وشركاء عالميون، مثل مبادرة COVAX ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف،

عن كثب لضمان التعامل مع اللقاحات وتخزينها بشكل صحيح، وهو أمر ضروري للتحصين
الفعال واآلمن.

 
ا لشروط وإجراءات قياسية متفق عليها عالميًا من المصنع حتى وصولها

ً
تتم إدارة اللقاحات وفق

إلى المستفيد في درجات الحرارة الموصى بها والتي تضمن سالمة وفعالية اللقاح. لمعرفة
المزيد حول كيفية تعامل وزارة الصحة مع لقاحات كوفيد-19 في السودان، يرجى زيارة

صفحتهم على فيسبوك.
 

يو 2022 ما

"زمان حذرناكم من التطعيم النو معظم الجرعات الواصلة ألفريقيا فاسدة وخطيرة ربنا يشفيكم
ويصلح حالكم" رجل -فيسبوك
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منتهي

الصالحية

ا للدكتور محمد القرشي، طبيب األمراض الجلدية السوداني، الذي كشف بشكل نشط عن
ً
وفق

شائعات كوفيد-19 على وسائل التواصل االجتماعي، فإن الصيام ال يؤثر على فعالية لقاح
كوفيد-19. لست بحاجة إلى الصيام عند تلقي لقاح كوفيد-19، ويمكنك أن تشرب وتأكل

كالمعتاد قبل التطعيم وبعده. ومع ذلك، فمن المستحسن أن تحافظ على رطوبتك بعد أخذ
اللقاح ومراقبة أي آثار جانبية.

 
بينما يشعر بعض األشخاص بالتحسن بعد تلقي اللقاح، قد يعاني البعض من آثار جانبية خفيفة

إلى شديدة. إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية ضارة (نادرة للغاية) بعد أخذ اللقاح، يرجى زيارة
أقرب مرفق رعاية صحية أو االتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة على 9090.

اإلشاعة 8#
"صباح الخير ياصريحات بسأل من تطعيم الكرونا الزم اكون صايمة وال ممكن اشرب شاي أو مويه

قبل أتطعم وتسلمو" امرأة -فيسبوك
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إن كوفيد -19 جائحة عالمية، وقد تسببت حتى اآلن في 6,266,324 حالة وفاة مؤكدة في
جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات في العالم أعلى
من ذلك بكثير، وتشير التقديرات إلى أن كوفيد-19 ربما قتل حتى اآلن أكثر من ضعف الوفيات

المبلغ عنها رسميًا.
 

تم تطوير اللقاحات لتعليم أجسامنا كيفية التعرف على فيروس كورونا ومكافحته حتى ال
ا فعالة للغاية في منع الوفاة

ً
يصيبنا بإعياء شديد يتطلب دخول المستشفى. كانت اللقاحات أيض

بسبب مرض كوفيد-19. يشير تردد اللقاحات إلى التأخير في قبول أو رفض اللقاحات على الرغم
من توافرها. هناك درجة من التردد في اخذ اللقاحات في كل بلد بما في ذلك الواليات المتحدة

ا لمنظمة الصحة العالمية، اعتباًرا من 5 مايو 2022، تم إعطاء ما
ً
األمريكية. ومع ذلك، وفق

مجموعه 570,102,931 جرعة لقاح في الواليات المتحدة األمريكية، مما أدى إلى تلقيح أكثر
من 82٪ من السكان بجرعة واحدة من التطعيم.

 
لقد ثبت أن لقاحات كوفيد-19 فعالة وموثوقة في مكافحة األمراض الشديدة والوفاة، بما في
ذلك متحور أوميكرون (OMICRON) السائد حاليًا. لذلك، فإن اللقاحات هي أفضل طريقة لحماية

أنفسنا واآلخرين من اإلصابة بأعراض خطيرة لكوفيد-19.

يو 2022 ما

"لقاح كرونا اوعكم تاخدوهو االمريكان نفسهم رفضوهو ده مقلب بحذركم" رجل -فيسبوك
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ا من السودان عن ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
ً
منذ بداية الجائحة، أبلغت البلدان التي لديها طقس أكثر دفئ

ب�كوفيد-19 وتواصل اإلبالغ عن إصابات جديدة بكوفيد-19.على سبيل المثال، في المملكة العربية
السعودية، تم تسجيل 757,802 حالة مؤكدة، و 901,440 حالة مؤكدة في اإلمارات العربية المتحدة

مقارنة ب� 62,251 حالة في السودان. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
ا من السودان، إال أن هذا ال يمنع انتقال كوفيد-19. من المحتمل أن

ً
ا أكثر دفئ

ً
المتحدة قد تشهدان صيف

تكون إحصائيات كوفيد-19 المنخفضة في السودان نتيجة لقصور في اجراء الفحوصات.
 

تظهر الدراسات الحديثة أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 20 دقيقة في درجات حرارة تتراوح بين
60 درجة مئوية و65 درجة مئوية، وهي ليست أعلى فقط من درجات الحرارة القصوى في السودان، ولكن

ا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن ينتشر فيروس كوفيد-19 في أي مناخ، بما
ً
في أي جزء من العالم. وفق

في ذلك الطقس الحار والرطب. أفضل طريقة لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا هي من خالل ممارسة اإلجراءات
الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، مثل ارتداء الكمامة في األماكن العامة أو استخدام غطاء للوجه،

والتباعد الجسدي، وغسل أيدينا بالماء والصابون.
 

قد يكون ارتداء الكمامات أو تغطية فمك وأنفك عندما يكون الجو حاًرا أمًرا مزعًجا، ولكنه ضروري إذا كنت
حول الناس. يعد القماش القطني اختياًرا جيًدا في الطقس الحار، يمكنك ان تحمل كمامة او غطاء للوجه

ا أخذ فترات راحة عن طريق
ً

احتياطي، وتشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، ويمكنك أيض
ا من

ً
ا من الحفاظ على برودة جسمك أيض

ً
خلع الكمامة بين الحين واآلخر بعد االبتعاد عن الناس، و تأكد أيض

خالل ارتداء مالبس خفيفة وفضفاضة.
 

يجب علينا االمتناع عن نشر المعلومات التي لم يتم التحقق منها في مجتمعاتنا، مثل التقليل من شأن
الجائحة، والذي يمكن أن يثني الناس عن اتباع اإلجراءات الوقائية، وهو أمر ضروري لحماية أنفسهم

واآلخرين من اإلصابة بعدوى كوفيد-19.

اإلشاعة 10#
"ياهوي نحنا معا الشمسين العندنا ديل ال اميكرون وال عطرون بجينا" رجل -فيسبوك
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 حول
ً
الشائعات األكثر انتشارا

كوفيد-19 واللقاحات

نهاية الجائحة سالمة اللقاح كوفيد-19 خدعة أجندة سياسية ثار ثانوية
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مواضيع الشائعات
أهم 5 مواضيع للشائعات بناًء على تحليل 309 شائعة تم جمعها 

باللغة العربية في الفترة ما بين 3 ابريل الى 11 مايو 2022
 

0% 10% 20% 30% 40%

 الالمباالة

 الغضب/اإلحباط

 غير محدد

 الحيرة

 الخوف

تحليل المشاعر بناًء على 309 منشوًرا 
تم جمعها باللغة العربية بين 3 أبريل و 11 مايو 2022.
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شائعات كوفيد-19 واللقاح
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