
يهدف مشروع منبع الثقة في السودان الى معالجة الشائعات والمعلومات

المغلوطة والتصورات المتعلقة بكوفيد-19 من خالل جمع وتحليل

الشائعات الموجودة على وسائل التواصل االجتماعي السودانية وعبر

تستند هذه النشرة مجموعات االستماع مع المجتمعات المتأثرة من النزاعات .

897 شائعة تم جمعها باللغات العربية والأنقسنا والفور إلى تحليل

10 أغسطس و 15 سبتمبر والمساليت والنوير والزغاوة في الفترة ما بين

2022، من فيسبوك وتويتر ومن خالل المناقشات وجًها لوجه مع

وكسال المجتمعات المتضررة من النزاعات والنزوح في واليات القضارف

والبحر الأحمر والنيل الأزرق ووسط دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور

وجنوب دارفور وغرب دارفور.

النشرة المجتمعية في السودان
 

سبتمبر - 2022 إنترنيوز - يوميات كورونا 7#

مجموعة استماع في معسكر شرق النيل بوالية وسط دارفور
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الشائعات الأكثر انتشاراً حول كوفيد-19

واللقاحات

التوزيع الموضوعي لـ897 شائعة تم جمعهم باللغة العربية
والأنقسنا والفور والمساليت والنوير والزغاوة في الفترة ما بين 10
أغسطس الى 15 سبتمبر 2022، من فيسبوك وتويتر، ومن خالل
مجموعات االستماع مع المجتمعات المتضررة من النزاع والنزوح في
وكسال والبحر الأحمر والنيل الأزرق ووسط دارفور والية القضارف

وجنوب دارفور وغرب دارفور. وشرق دارفور وشمال دارفور

من الشائعات حول كوفيد-19 واللقاحات تم
مشاركتها من الرجال في وسائل التواصل

االجتماعي ومن مجموعات االستماع
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تحليل للمشاعر التي تم التعبير عنها في 897 إشاعة جمعت باللغة العربية والأنقسنا
والفور والمساليت والنوير والزغاوة في الفترة ما بين 10 أغسطس الى 15 سبتمبر
2022. وجدت إنترنيوز أن 42% من بيانات الشائعات عبرت عن مشاعر الالمباالة. كان هذا

سائًدا بين الشائعات التي قللت من أهمية الجائحة قائلة إن كوفيد-19 انتهت في
السودان. وأعرب آخرون عن مخاوفهم من الآثار الجانبية المحتملة للقاح.

تحليل للمشاعر التي تعكسها الشائعات حول
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تصنيف مستوى الخطورة بناًء على تحليل 897 شائعة تم جمعها
باللغات العربية والأنقسنا والفور والمساليت والنوير والزغاوة بين

10 أغسطس و 15 سبتمبر 2022.

شائعات كوفيد-19 واللقاحات على
أساس مستوى الخطورة

منخفض الخطورة
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تفصيل لـ182 شائعة تم جمعها خالل جلسات االستماع الجماعية التي عقدت في مخيمات
النازحين والالجئين باللغات العربية والأنقسنا والفور والمساليت والنوير والزغاوة بين 10
أغسطس 15 سبتمبر 2022. وجدت إنترنيوز أن 18٪ من بيانات الشائعات تم جمعها من معسكر

شرق النيل في وسط دارفور.

شائعات كوفيد-19 واللقاحات بناء على
معسكرات النازحين والالجئين

اعتبارًا من 7 أكتوبر 2022، ارتفعت إحصاءات كوفيد-19 الرسمية إلى 63,339

حالة مؤكدة. اعتبارًا من 30 مايو 2022، تم إعطاء ما مجموعه 8،179،010

جرعة لقاح في السودان، وتم تطعيم 6،651،268 شخًصا بجرعة واحدة على

الأقل من لقاح كوفيد-19 في جميع واليات السودان. على الرغم من الجهود

التي تبذلها سلطات الصحة العامة لمشاركة إحصاءات التطعيم الحديثة ضد

فيروس كورونا، فإن تجميع ومشاركة إحصاءات التطعيم الحالية في جميع

أنحاء البالد ال يزال يمثل تحديًا في السودان.
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“عالج الكورونا البمبان”

رجل - العمر: غير معروف - فيسبوك

التنفسي الذي قد يساعد في زيادة
خطر نشر الأمراض الفيروسية مثل
كوفيد-19. عالوة على ذلك، فإن
التعرض للغاز المسيل للدموع يمكن أن
يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز
التنفسي مثل االلتهاب الرئوي والتهاب

الشعب الهوائية والأنفلونزا.

محاولة عالج نفسك أو الحصول على
عالجات خطيرة بدون استشارة الطبيب،
مثل استنشاق الغاز المسيل للدموع قد
يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى. إذا
كنت مصاًبا بكوفيد-19 وتعاني من
أعراضه الحادة فيرجى طلب الرعاية
الطبية. يمكنك أيًضا االتصال بالخط
الساخن الوطني للجائحة على 9090،
لطرح الأسئلة والحصول على مزيد من

المعلومات حول المرض.

الغاز المسيل للدموع ال يعالج كوفيد-19
لكنه يمكن أن يفاقم المرض. وفًقا
لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
منها، يتم تعريف الغاز المسيل للدموع
على أنه "مركبات كيميائية لجعل الناس
غير قادرين على العمل من خالل تهيج
العيون والفم والحنجرة والرئتين
والجلد". كوفيد-19 هو مرض تنفسي
مما يعني أنه يمكن أن يؤثر على رئتينا
ويدمرها ويضعفها في بعض الحاالت ال
يمكن للرئتين أن تعمل بمفردها. لذلك،
فإن التعرض للغاز المسيل للدموع سيزيد
من خطر الإصابة بأعراض شديدة إذا كان

لديك كوفيد-19.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت جمعية الصدر
الأمريكية بأن الغاز المسيل للدموع
يمكن أن يكون له آثار قصيرة الأجل

وطويلة الأجل على نظام الجهاز
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“البنعرفوا ان اي حامل ما تاخذ اي تطعيم عشان طفلها حتى لو كان لقاح الكرونا”
إمرأة - العمر: 26-35 - كسال - كسال

قد يكون هناك أيًضا خطر متزايد من
حدوث نتائج سلبية للحمل والوالدة.
بعض النساء اللواتي شاركن في
التجارب السريرية الثنين من لقاحات
كوفيد-19 اصبحن حوامل خالل فترة
التجارب، عندما تابع الباحثون مع هؤالء
النساء أظهرت النتائج أن لقاحات
كوفيد-19 آمنة وفعالة للإستخدام
على النساء الحوامل. لم تؤدي
اللقاحات إلى أي ضرر لهؤالء النساء
أثناء الحمل أو لأطفالهن أثناء الحمل أو

بعد الوالدة ".

تعتبر اللقاحات من أكثر الطرق فعالية
التي يمكننا من خاللها حماية أنفسنا من
الفيروسات والأمراض. بشكل عام،
ساعدت اللقاحات في إنقاذ ماليين
الأرواح لأنها تمثل خط الدفاع الأول عند
دخول الفيروس إلى جهازنا المناعي.
الطريقة التي تعمل بها اللقاحات هي
أنها ُتعلم جهاز المناعة لدينا كيفية
الإستجابة للأجسام الضارة التي تتعدى

عليه مثل الفيروسات.

إذا كنتي حامًال أو تخططين للحمل يجب
عليك استشارة طبيبك للحصول على
نصائح عن التطعيم. يمكنك أيًضا االتصال
برقم الخط الساخن للجائحة على 9090،
لطرح أسئلة حول التطعيمات التي

تشمل لقاح كوفيد-19 ولقاحات أخرى.

تساعد اللقاحات في حماية النساء
الحوامل وأطفالهن من الأمراض
الخطيرة التي قد تعرض الطفل أو الأم
للأذى؛ ينصح الأطباء ببعض اللقاحات
قبل الحمل وبعده. وفًقا لمايو كلينك،
يوصى بلقاحات كوفيد-19 إذا كنتي
حامًال أو تخططين للحمل، حيث ثبت
أنها آمنة وفعالة في حمايتك من
الإعياء الحاد بسبب الإصابة بفيروس

كوفيد-19.

عالوة على ذلك، توصي منظمة الصحة
العالمية النساء الحوامل بأخذ لقاحات
كوفيد-19 إلى جانب ممارسة
احتياطات أخرى مثل التباعد الجسدي
وارتداء كمامة في الأماكن العامة
وغسل أيديهن بالماء والصابون لحماية
أنفسهن من العدوى. أضف إلى ذلك،
فقد ثبت أن النساء الحوامل أكثر عرضة
للوالدة المبكرة إذا أصبن بالتعب الحاد

بسبب عدوى كوفيد-19.

يوضح الدكتور مجدي صباح الزين،
أستاذ مساعد في الصحة العامة
ورئيس وحدة أبحاث التدريب على
الصحة العامة في جامعة الأحفاد
للبنات: “هناك أدلة كثيرة على أن
النساء الحوامل قد يتعرضن لخطر
متزايد بسبب الإصابة بالإعياء الحاد

بسبب الإصابة بكوفيد-19.

عالي
الخطورة

الإشاعة 2#

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.facebook.com/AndariyaMag/videos/418742206402961
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/expert-answers/vaccines-during-pregnancy/faq-20057799
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.facebook.com/AndariyaMag/videos/418742206402961
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.facebook.com/AndariyaMag/videos/418742206402961
https://www.youtube.com/watch?v=qA6-wL2lcUw
https://www.facebook.com/AndariyaMag/videos/418742206402961
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html


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

06

“تروج احد الكوادر الطبية علي عدم اخذ اللقاح نسبة لخطورته”
إمراة - العمر: 19-25 - النيل الأزرق- الدمازين

(عاملة في المجال الطبي)

يمكن أن يمنعك من أن تصاب بالإعياء
الشديد أو الدخول الى المستشفى أو
الموت من عدوى كوفيد-19. كما أن أخذ
اللقاح يمكن أن يحد من انتشار الفيروس
بين الناس. بالإضافة إلى ذلك يذكر
الدكتور وائل، أن الآثار الجانبية للقاح
كوفيد-19 نادرة مقارنة بعدد الأشخاص
الذين يأخذون اللقاح ويعانون من الآثار

الجانبية الضارة.

يوضح دكتور متوكل: "يمكن أن تسبب
جميع الأدوية آثارًا جانبية، بما في ذلك
لقاحات كوفيد-19. غالًبا ما تكون هذه
الآثار الجانبية خفيفة وتختفي في
غضون أيام قليلة. يجب أن نستمر في
أخذ لقاحات كوفيد-19، حيث تفوق

الفوائد المخاطر".

بصفتك عامًال في مجال الرعاية الصحية،
يجب أن تفكر في المسؤولية التي
تتحملها تجاه الآخرين كشخص يثق به
الكثيرون يجب أال تنشر معلومات خاطئة
لأنها قد تؤثر على حياة الآخرين. عندما
يكون ذلك ممكًنا يجب على العاملين

في مجال الرعاية الصحية تزويد الناس
بمعلومات موجزة حتى يتمكنوا من

اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية: "تم
اختبار لقاحات كوفيد-19 في التجارب
العشوائية المحكومة والتي تشمل
أشخاًصا من فئات عمرية مختلفة من كال
الجنسين والأعراق المختلفة وأولئك
الذين يعانون من حاالت طبية معروفة".
أثبتت نتائج تجربة اللقاح أن اللقاحات
آمنة وفعالة في الحماية من الإعياء
الشديد بسبب الفيروس. عالوة على
ذلك، فإن اللقاحات آمنة لالستخدام
للأشخاص الذين يعانون من أمراض
مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض

السكري وأمراض الكلى.

يقول الدكتور وائل متوكل، أخصائي
طب الطوارئ: "هناك آثار جانبية على
لقاحات كوفيد-19. ومع ذلك نحتاج إلى
فهم ماهية الآثار الجانبية والمفاهيم
الخاطئة لأنها أثرت على الأشخاص سلًبا
أكثر من الآثار الجانبية للقاح. نظًرا لأن
السودان لم يصل إلى هدف التحصين
العام الذي يبلغ 70٪، فإن هذا يعرضنا
للخطر إذا شهد العالم موجة أخرى من
كوفيد-19، فقد يكون التأثير هو مزيداً
من الأرواح المفقودة ,الإغالق الشامل

وقيود السفر".

بالإضافة إلى ذلك، تنص مايو كلينيك
على أن الحصول على تطعيم كوفيد-19
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“اكيد جاتك كورونا و بيكون عملت ليك التهاب ف عصب الشم و
ما بروح اال تاخدي بخاخ فيه كورتيزون”
إمرأة - العمر: غير معروف - فيسبوك

(عاملة في المجال الصحي)

والأذن والحنجرة في مايو كلينيك،
بممارسة التدريب على حاسة الشم عن
طريق شم أربع روائح مختلفة مثل رائحة
الأزهار (مثل الورد) والحمضيات (مثل
الليمون) والكافور والقرنفل. يمكنك
شم كل رائحة لمدة 15 ثانية مع شهيق
عميق من خالل الأنف والإنتظار لمدة 10
ثواٍن وشم الرائحة التالية. قد يساعد
هذا التدريب مرتين يومًيا في تحسين

حاسة الشم لديك.

يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق
بالنصائح الطبية المقدمة على وسائل
التواصل الإجتماعي ويجب أال نتصرف
وفًقا لها دون استشارة أحد العاملين
في مجال الرعاية الصحية المعروف
والمعتمد والحاصل على شهادة
معتمدة في المجال الطبي. إذا كنت
قلًقا بشأن فقدان حاسة الشم أو أعراض
أخرى لكوفيد-19، فيمكنك االتصال
بالخط الساخن الوطني للوباء على الرقم
9090 للتحدث إلى أحد العاملين في

مجال الرعاية الصحية أو زيارة طبيبك.

يعد فقدان الشم والتذوق أحد الأعراض
التي تم تسجيلها كأثر جانبي شائع
لعدوى كوفيد-19، حيث يتسبب
الفيروس في تلف الأعصاب الحسية
مؤقًتا. وفًقا لكليفالند كلينك، قد

يستغرق التعافي شهورًا.

الكورتيزون هو نوع من الأدوية
المستخدمة لتقليل التورم أو الإلتهاب
الناجم عن إصابة أو مرض. وفًقا لدراسة
أجريت في مصر ونشرها المركز القومي
الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا
الحيوية، فإن استخدام بخاخ الأنف
بالكورتيكوستيرويد ال يؤثر على
استعادة حاسة الشم لديك مقارنة
بالتدريب الشمي (شم أربع روائح
مختلفة مرتين يومًيا لإستعادة حاسة
الشم لديك). لذلك، لم يثبت أن
الكورتيزون يساعد في استعادة حاسة

الشم بعد الإصابة بعدوى كوفيد-19.

ومع ذلك، توصي الدكتورة إيرين أوبرين،
أخصائية أمراض الأنف وطبيبة الأنف

متوسط
الخطورة
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“اللقاح بعمل شلل”
إمرأة - العمر: 15-18 - والية البحر الأحمر - بورتسودان

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية بعض
الأشخاص ال يتعرضون إلى أي آثار جانبية
بعد الحصول على تطعيم كوفيد-19،
بينما يعاني البعض من بعض الآثار الجانبية
الشائعة بعد أخذ اللقاح. يمكن أن تأتي
الأعراض الشائعة في شكل ألم في موقع
الحقن والحمى والقشعريرة. عادة، تختفي
هذه الأعراض في غضون أيام قليلة. ذكرت
منظمة الصحة العالمية على أن المعاناة
من آثار جانبية خفيفة تعني أن اللقاح
ونظام المناعة لدينا يعمالن معًا. أيًضا، في
حاالت نادرة جًدا قد يواجه بعض الأشخاص
ردود فعل حادة بعد التطعيم ومع ذلك،
فإن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هذه
المشاكل الصحية أو ردود الفعل عادة ما

تكون صدفة وال عالقة لها باللقاح.

توضح الدكتورة تسنيم تاج السر، مسؤول
الأثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 بوزارة
الصحة في السودان: "لم يتم ثبوت حاالت
شلل بعد لقاح كوفيد-١٩، ولكن طبيًا قد
يحدث فقدان للحركة كلي أو جزئي نتيجة
حدوث الجلطات. مرض كوفيد-19 يزيد خطر
حدوث هذه الجلطات. معظم الأعراض
الجانبية للقاحات كوفيد-19 بسيطة وتزول
بعد أيام قليلة. هناك بعض الأثار الخطيرة
ونادرة الحدوث مثل الجلطات والصدمات
التحسسية. عالميًا وجد أن الجلطات
كنتيجة االصابة من كوفيد-19 هى أكثر
حدوًثا من حدوثها كنتيجة من تلقي

اللقاح، حيث أن احتمال حدوث الجلطات
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متوسط
الخطورة

بعد لقاح كورونا ال يتعدى الأربع حاالت
لكل مليون حالة تطعيم".

في حاالت نادرة، كانت هناك تقارير عن
أحداث سلبية بعد التطعيم بلقاح
كوفيد-19، وهي أحداث شديدة يمكن أن
تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بلقاح
كوفيد-19. تم الإبالغ عن حاالت متالزمة
غيالن باريه إلى نظام الإبالغ عن الأحداث
السلبية للقاح في الواليات المتحدة بعد
تلقي لقاح جونسون آند جونسون. ُتعّرف
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
منها متالزمة غيالن باريه بأنها "اضطراب
نادر حيث يدمر الجهاز المناعي في الجسم
الخاليا العصبية مما يسبب ضعف
العضالت وأحيانًا الشلل". تجدر الإشارة
الجانبية نادرة للغاية. إلى أن هذه الآثار
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك خطر
متزايد من غيالن باريه بعد تناول لقاحات

موديرنا أو فايزر.

تجدر الإشارة إلى أن الأطباء ما زالوا
يوصون بالتطعيم بلقاح كوفيد-19 حيث
تتفوق الفوائد على المخاطر. اللقاحات
تحمينا من الإعياء الشديد إذا أصبنا
بالفيروس. إنه يحمينا من دخول
المستشفى وحتى من الموت. إذا كان
لديك أي مخاوف بشأن لقاحات
كوفيد-19 فيرجى زيارة أقرب مركز
للتطعيم أو االتصال بالخط الساخن

الوطني للجائحة على 9090.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety
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http://www.internews.org/
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
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“الناس العندهم امراض لو اطعمو بتجيهو كتمة نفس او بموتو
واضاف ممكن يحدث اضرار بعد 5 سنة”

رجل - العمر: 19-25 - النيل الأزرق - معسكر العزازة

هناك آثار جانبية شائعة للقاح كوفيد-19
مثل الألم في موقع الحقن والحمى
والإعياء والصداع وآالم العضالت
والقشعريرة وآالم المفاصل. معظم
هذه الآثار الجانبية تختفي في غضون
أيام قليلة. وفًقا لمايو كلينيك، تم
الإبالغ عن آثار جانبية خطيرة أخرى مثل
التهاب عضلة القلب بعد تناول الجرعة
الثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي
المرسال mRNA لكوفيد-19، ولكن هذه
الآثار الجانبية نادرة للغاية. يرتبط هذا
التأثير الجانبي النادر بألم في الصدر
وضيق التنفس وتسارع ضربات القلب.
ولوحظ أيًضا أن معظم الأشخاص الذين
عانوا من التهاب عضلة القلب شعروا

بتحسن بعد تلقي العالج.

إذا واجهت أنت أو أحبائك آثارًا جانبية
شديدة بعد تطعيم كوفيد-19 فيرجى
طلب الرعاية في أقرب مرفق للرعاية
الصحية. يجب عليك أيًضا الإبالغ عن أي
آثار جانبية بعد التطعيم من خالل
الإتصال بالخط الساخن الوطني للجائحة

على 9090.

توصي منظمة الصحة العالمية
الأشخاص الذين يعانون من أمراض
مزمنة تلقي التطعيم ضد كوفيد-19،
لأنه يوفر لهم الحماية من الإصابة
بالإعياء الشديد إذا أصيبوا بالفيروس.
الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن
معرضون لخطر الإصابة بأعراض حادة
ودخول المستشفى وحتى الموت إذا

أصيبوا بفيروس كوفيد-19.

يؤكد الدكتور وائل متوكل، اخصائي
طب الطوارئ، على أن: "لقاحات
كوفيد-19 له آثار جانبية نادرة تماًما
مثل أي دواء أو لقاح آخر يستخدم
للعالج أو الوقاية أو الحماية. يمكننا أن
نأخذ اللقاح معترفين بأنه قد يسبب
بعض الآثار الجانبية لكننا نراقب صحتنا
ونحن نتواصل مع الطبيب إذا واجهنا أي
أحداث سلبية. ال ينبغي لنا أن نمتنع عن
أخذ لقاح كوفيد-19 بسبب هذه الآثار
الجانبية لأنه إذا قررنا جميًعا عدم أخذ
اللقاح فسوف نلتقط الفيروس مرة
أخرى ونعاني من الآثار السلبية للجائحة
التي مررنا بها جميًعا في السودان وال

نريد أن يحدث ذلك مرة أخرى ".

متوسط
الخطورة
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“دايرين يكتلوا الناس الكبار باللقاح”

إمرأة - العمر: 15-18 - النيل الأزرق - يابس

والتوليد في أيرلندا: "اللقاحات تمر
بإجراءات صارمة من قبل السلطات الطبية
قبل أن يصرح بها لالستخدام العام".
تضيف دكتورة هبة أيًضا أن الناس لديهم
الحق في مقاضاة الشركات التي تنتج
اللقاح إذا مرضوا بسبب اللقاح. لذلك، فإن
الشركات حذرة للغاية بشأن التأكد من أن
اللقاح آمن تماًما في التجارب السريرية

قبل الموافقة عليه لالستخدام العام.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المجلس
الوطني الأمريكي للشيخوخة على أن
لقاحات كوفيد-19 تحمي من الإعياء
الشديد أو الوفاة بسبب عدوى
كوفيد-19 لكبار السن وخاصة أولئك
الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية
مثل أمراض القلب ومرض السكري. تجدر
الإشارة إلى أن كبار السن غير المحصنين
هم أكثر عرضة للدخول للمستشفى أو

الموت بسبب كوفيد-19.

إذا كنت ترغب في الحصول على
التطعيم ولكنك قلق يجب عليك
استشارة طبيبك أو االتصال برقم الخط
الساخن لجائحة كوفيد-19 على 9090.
يمكنك أيًضا زيارة أقرب مركز للتطعيم
والتحدث إلى عامل الرعاية الصحية حول

مخاوفك.

تحافظ اللقاحات على الحياة وتحمي
لقاحات كوفيد-19 جميع الأشخاص
وخاصة تلك الفئات الضعيفة بيننا مثل
كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
المعرضون لخطر الإصابة بالإعياء الشديد
بسبب الإصابة بكوفيد-19. ذكرت مراكز
السيطرة على الأمراض والوقاية منها
إلى أن لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة
وتوصي بأخذها لكل من يبلغ من العمر
ستة أشهر أو أكبر لأنها توفر الحماية ضد
الإصابة بالإعياء الشديد وتساعد على

حماية مجتمعاتنا.

في السودان، كبار السن والذين يعانون
من الأمراض المزمنة يستمرون في أخذ
الأولوية في خطة التطعيم الوطنية ضد
فيروس كوفيد-19، لأنهم أكثر عرضة
للأمراض الشديدة ودخول المستشفى
وحتى الوفاة المرتبطة بكوفيد-19.
خضعت اللقاحات لالختبارات الصارمة وقد
ثبت أنها آمنة وفعالة للإستخدام العام.
في السودان، أجرى المجلس القومي
الأدوية والسموم مراجعة لقاحات

كوفيد-19 ووافق على استخدامها.

تنص الدكتورة هبة ساتي عبد الصادق
أحمد، أخصائية علم الأوبئة بجامعة

الخرطوم وأخصائية أمراض النساء

متوسط
الخطورة
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“انا اخدت جرعة واحده عملت لي حمة وهلوسة تاني ابيت اكمل باقي الجرعات”
رجل - العمر: 26-35 - النيل الأزرق - قيسان

من ثالثة أيام". تنصح دكتورة تسنيم
بتناول الباراسيتامول إذا كنت تعاني
من الصداع. ومع ذلك، إذا ساءت
الأعراض يرجى طلب الرعاية في أقرب

مرفق رعاية صحية.

تؤكد دكتورة تسنيم أن التصرف
السليم عند الأحداث السلبية يمكن أن
يخفف الضرر أو المخاطر المتوقعة. إذا
عانيت أنت أو أحبائك من أي آثار جانبية
أو ردود فعل شديدة بعد أخذ لقاح
كوفيد-19، يرجى الذهاب إلى أقرب
مستشفى أو عيادة للحصول على رعاية
عاجلة. يجب عليك أيًضا الإبالغ عن أي
آثار جانبية (خفيفة أو شديدة) أو ردود
فعل بعد التطعيم عن طريق االتصال
بالخط الساخن الوطني للجائحة على

.9090

توضح دكتورة تسنيم تاج السر، مسؤول
الأثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 بوزارة
الصحة في السودان: "الهلوسة هي
حدث سلبي نادر إذا كانت مرتبطة باللقاح.
قد تحدث أحداث عكسية عصبية
ونفسية بعد التطعيمات ولكن نادرًا ما
تحدث وبمعدالت منخفضة جًدا". وتضيف
أنه حتى في حالة حدوث الهلوسة فقد
يكون ذلك نتيجة لحالة أخرى وليس

بالضرورة رد فعل أو أثر جانبي للقاح
كوفيد-19.

وأضافت دكتورة تسنيم: “الحمى
والصداع وألم في مكان الحقن
والإرهاق العام هي أعراض جانبية
طفيفة تحدث بعد التطعيم ضد فيروس
كوفيد-19 وأي لقاح آخر. وهو دليل أيًضا
على فعالية اللقاح وعادًة ال يستمر لأكثر

1 1
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“انا ما عارفه اللقاح دا جايبنو من وين فكيف اخدو”
إمرأة - العمر: 26-35 - النيل الأزرق - قيسان

كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس، التي
تهدف إلى ضمان التوزيع العادل
للقاحات كوفيد-19 من خالل توفير
لقاحات للبلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط مثل السودان. السلطات
الصحية مسؤولة عن توزيع اللقاح في
البالد وأن يتم الإحتفاظ باللقاحات في
حالة جيدة لضمان سالمتها وفعاليتها.
تعمل وزارة الصحة عن كثب مع منظمة
الصحة العالمية واليونيسيف لضمان أن
يتم التعامل مع اللقاحات بشكل صحيح

ونشرها بشكل عادل.

إذا كنت ترغب في أخذ اللقاح ولكن
لديك مخاوف بشأن اللقاح فيجب عليك
االتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة

الخاص بالجائحة على: 9090.

تمر اللقاحات من خالل تجارب سريرية
صارمة قبل الحصول على الموافقة
عليها لالستخدام العام، وهذا هو الحال
بالنسبة لجميع اللقاحات بما في ذلك
لقاحات كوفيد-19. هناك أربعة لقاحات
معتمدة في السودان، أوكسفورد
أسترازنيكا والذي تم تطويره من قبل
صانع الأدوية البريطاني السويدي
بالشراكة مع جامعة أكسفورد، و
بيونتيك فايزر الذي تم إنتاجه من قبل
شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية
بيونتيك وشركة فايزر الأمريكية
للمستحضرات الصيدالنية وجونسون أند
جونسون الذي طورته يانسن للأدوية
وصينوفارما الذي طورته مجموعة

الصين الوطنية للصناعات الدوائية.

في السودان، تحصل وزارة الصحة على
لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة لقاحات
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“الوضوء يعالج الكورونا”
رجل - العمر: 19-25 - كسال - كسال

مفتوحة أو الجلوس في الهواء الطلق.

كوفيد-19 هو جائحة عالمية يمكن أن
تؤثر على أي شخص بغض النظر عن
الجنسية أو الدين أو العرق. وفًقا
لمنظمة الصحة العالمية فقد أصيب
63,339 شخًصا حتى الآن بكوفيد-19

في السودان وتوفي 4,962 شخًصا
بسبب الفيروس.

إذا كان لديك أي أسئلة حول كوفيد-19
أو ترغب في معرفة المزيد عن المرض
فيرجى االتصال بخط الجائحة الساخن
على: 9090. إذا كنت ترغب في معرفة
المزيد عن أفضل الممارسات لغسل
يديك بالصابون والماء يرجى زيارة
صفحة اليونيسف على "كل ما تحتاج
معرفته عن غسل يديك للحماية من

كوفيد-19".

الوضوء هو ممارسة إسالمية صحية
تنظف أجزاء من الجسم بالماء خمس
مرات في اليوم قبل الصلوات الرئيسية
الخمس. كوفيد-19 هو فيروس الجهاز
التنفسي الذي ينتشر عبر الهواء وينتقل
عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس
أو يتحدث أو يغني. ال يمكن للمياه
وحدها أن تقتل فيروس كوفيد-19 لكن
ثبت أن الفيروس سريع التأثر بالصابون

والمطهرات الكحولية.

أفضل طريقة لحماية نفسك وأحبائك من
كوفيد-19 هي الحفاظ على مسافة ال
تقل عن متر واحد من الآخرين وارتداء
كمامة الوجه عندما تكون في المناطق
العامة أو المزدحمة وضمان التهوية
المناسبة عند التواصل الإجتماعي مع
الآخرين مثل الحفاظ على النوافذ
مفتوحة أو الجلوس في الهواء الطلق.
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المصادر
لمعرفة المزيد عن كوفيد-19 واللقاحات

دحض شائعات اللقاح
حول الخصوبة

لقاحات كوفي-19
للمصابين بأمراض

القلب

10

momer@internews.org ،مصطفى عمر، محلل بيانات

نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم.

الرجاء التواصل:

الخط الساخن لكوفيد-19 - يخدم جميع أنحاء السودان:9090

يتم جمع الأسئلة والتعليقات والمفاهيم الخاطئة حول كوفيد-19 من قبل محللي
إنترنيوز، الذين قاموا بتجميع وتقييم التعليقات والمنشورات التي تم جمعها من
وسائل التواصل االجتماعي السودانية ومجموعات االستماع مع المجتمعات المتضررة
من النزاعات والنزوح. تم تقييم الشائعات، والمفاهيم والمعلومات الخاطئة على انها
الأكثر انتشاراً او ضرراً لالستجابة الصحية. استند إختيار الشائعات على مستوى

مشاركتها ونسبة تأثيرها المحتملة على المجتمع.

كيف يتم جمع الشائعات؟

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

الشائعات هي قصص أو تقارير عن حقيقة غير مؤكدة أو مشكوك فيها تم جمعها من
مصادر مباشرة داخل المجتمع والتي يمكن أن تأخذ شكل سؤال أو نقد أو تعليقات
عامة حول موقف أو موضوع. يجب أن نالحظ أن الشائعات يمكن أن تكون خادعة لأنها

قد تحتوي على بعض الحقيقة الجوهرية.

ما هي الشائعات؟

صفحة وزارة الصحة
السودانية على
الفيسبوك

https://www.youtube.com/watch?v=TIfXosQZh30
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/videos/1570154243383110
http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews

