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توفر هذه النشرة للشركاء العاملين في المجالين اإلنساني والصحي أحدث
بيانات الشائعات التي تم رصدها بين السكان النازحين داخلًيا في شمال

العراق. الهدف هو توجيه وإبالغ جهود التواصل بشأن المخاطر وإشراك

المجتمع في إطار االستجابة لـ COVID-19. إنه يعرض شائعات منتشرة

عبر وسائل التواصل االجتماعي في العراق خالل شهر أيار ٢٠٢٢.في

المجموع ، تم جمع ٢٤١ إشاعة. تم تصنيف ٧٧ منها عىل أنها بدرجة

متوسطة من الخطورة ، و ١٦٤ مستوى منخفض الخطورة . تم جمع

البيانات من خالل  جلسات استماع جماعية مع النازحين ، باإلضافة إىل

العديد من الصفحات والمجموعات والحسابات التي لها تفاعل كبير من

قبل المستخدمين من فيسبوك و تلغرام و تويتر وانستغرام ومنصات

التواصل االجتماعي األخرى.

مقدمة عن مشروع (رووتد ان ترست)

هو مشروع ممول من مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية USAID من قبل انترنيوز ويهدف إىل مواجهة سرعة انتشار

الشائعات والمعلومات الخاطئة عىل نطاق غير مسبوق حول االستجابة

الصحية لـ COVID-19 ولقاحاتCOVID-19 بين المستضعفين

المتضررين من األزمة اإلنسانية في العراق.يعمل مشروع (روتد إن ترست)

مع وسائل اإلعالم والمنظمات المجتمعية والجهات الفاعلة في المجال

الصحي واإلنساني لبناء نظام بيئي للمعلومات الصحية و يستجيب

الحتياجات السكان النازحين داخلًيا في شمال العراق، بهدف تعطيل

وتخفيف تدفق المعلومات المضللة وغير الدقيقة.

حول هذه النشرة

شائعة تم241
جمعها

أهم الموضوعات

مصادر اإلشاعات



01.
األمان / اآلثار الجانبية وإمكانية

الوصول الفردي / القدرة عىل

تسلط هذه الشائعات الضوء عىل فجوة في فهم COVID-19 وعمليةتحمل التكاليف

التطعيم في مخيمات النازحين. وقال المشاركون في مجموعة

االستماع إن مصدر هذه الشائعات ه م "األطباء أو الطاقم الطبي" في

المخيمات. تشير كلتا الشائعتين إىل أن الناس ما زالوا مهتمين

بالحصول عىل المعلومات ولكن هناك فجوة في المعلومات في

المخيمات.

يرفض االدعاء مبدأ "عدم اإلضرار" الذي يجب عىل كل من األطباء

والطاقم الطبي في المخيم اتباعه. هذا سيعرض حياة الناس للخطر

في الوضع الحالي وعندما يواجهون أي مشاكل صحية وأمراض أخرى.

 
يصنف التقسيم االجتماعي في العراق األطباء عىل أنهم أعىل مرتبة

في المجتمع. لذلك ، عندما ال يتم إبالغ األطباء والعاملين في مجال

الرعاية الصحية بشكل صحيح عن COVID-19 والتطعيم ، فقد

يتسببون في المزيد من رفض اللقاح والتردد بين الفئات الضعيفة.

أيًضا ، تسلط دراسة من Care Organization الضوء عىل مشكلة

التردد المرتفع بشأن اللقاحات بين الفئات المهمشة ، وأحد

اإلكتشافات الرئيسية هو أن الناس ليسوا واثقين من أن لديهم

معلومات دقيقة كافية ، فهم غير متأكدين من وجود أدلة كافية عىل

أن اللقاحات آمنة.

مـاذا وراء هـذه الشـائـعة؟

تم جمع هذه اإلشاعة في جلسة استماع جماعية في أحد مخيمات النازحين في

محافظة أربيل.

لم أتناول اللقاح ألن الطبيب أخبرني أن اللقاح

سوف يسبب لك األمراض
"

"

شائعة أخرى مرتبطة باإلشاعة المذكورة أعاله هي:

نصحني طبيب بعدم أخذ اللقاح ، ألنه يستغرق

خمسة أشهر بعد الجرعة األوىل للحصول عىل

الجرعة الثانية



التــــوصـــيـــات:

توفير التدريب للعاملين الصحيين في  المخيمات عىل المعلومات
الخاطئة حول فيروس كورونا.  اخذ بعين االعتبار إجراء دراسات

استقصائية عىل العاملين الصحيين لتقييم المعرفة والفهم.

يجب أن يتخذ الشركاء الصحيون المحليون قراًرا دقيًقا بشأن

اختيار مقدمي الرعاية الصحية داخل المخيمات. تدعم جلسات

التوعية والدورات التدريبية لبناء القدرات عملية تبادل المعلومات
الدقيقة مع السكان النازحين.

يجب عىل الجهات الفاعلة اإلنسانية ووزارة الصحة التأكيد عىل

أهمية المشاركة النشطة مع أفراد المجتمع وتبادل المعلومات

الواقعية حول اللقاحات عند الحاجة.

إن بروز اتخاذ احتياطات مكثفة من COVID-19 في مخيمات

النازحين مثل بروتوكول النظافة الشاملة ليس كافًيا ، بل يجب أن

يكون مصحوبًا بمعرفة متعمقة وعقلية ووعي من العاملين

الميدانيين المجتمعيين ، وهذا يؤثر عىل فعالية العاملين في

مجال الرعاية الصحية في االستجابة للجائحة.

 

 

أكدت الدكتورة هاژە  هوشيار  من قسم الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة أن المدة الموصى بها

ألخذ التطعيمات تتراوح بين ٢١ يوًما إىل ٤ أسابيع.

تدقيق الحـقـائق:

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، يوصى بفاصل زمني من ٢٦ اىل ٢٨ يوما (٣-٤
أسابيع) بين الجرعات.  حسب نوع اللقاح ، قد يتم تمديد الفاصل الزمني لمدة تصل إىل ٤٢يوًما -

أو حتى ١٢ أسبوًعا لبعض اللقاحات.

تم التقاط الشائعات من خالل مجموعات االستماع ومناقشات مجموعات التركيز بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٩و ٤٥ عاًما. تم

التقاط الشائعات داخل  مخيمين للنازحين حيث تعيش أكثر من ألفي أسرة. وفًقا لمعلومات إدارة المخيم ، فإن أحد المصادر الرئيسية

الموثوقة للمعلومات الصحية لسكان المخيم هم العاملون في مجال الرعاية الصحية. تضمنت المعلومات الخاطئة التي قدمها العاملون في

الرعاية الصحية التوصية بالعالجات الطبيعية ، "استنشاق البصل سوف يحسن التنفس" ، والممارسات الدينية ، "السجود كل يوم يحسن
COVID-19 اآلثار ، عىل سبيل المثال ، لقاح COVID-19 والمعلومات الخاطئة المتعلقة بجانب لقاح COVID-19 التنفس" ، لتقليل أعراض

يسبب األمراض ".

 
لوحظ قيام العاملين في مجال الرعاية الصحية بتقديم معلومات مضللة عدة مرات داخل المخيم ، وهو أمر مهم للصحة العامة ألنهم يلعبون

دوًرا مهيمًنا في حملة تلقيح ناجحة داخل المجتمع. لذلك ، الحصول عىل معلومات غير دقيقة
من العاملين في مجال الرعاية الصحية لألشخاص الذين هم في أمس الحاجة للحصول عىل المعلومات سيزيد من التردد والقلق والذي

.COVID-19 بدوره سيؤثر سلًبا عىل رغبة سكان المخيم في الحصول عىل لقاح

01.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية ، سيف البدر ، إن جميع اللقاحات التي تعاقد عليها

العراق أثبتت فعاليتها ، ولم تسجل أي حاالت مضاعفات أو دخول المستشفى.

لمــاذا ذلـك  مـهـم؟



02.
األمان / اآلثار الجانبية

تم نشر هذه الشائعات عىل تويتر و تلغرام من قبل اختصاصي

المناعة وهو أيًضا ناشط مؤثر عىل وسائل التواصل االجتماعي

ولديه عدد كبير من المتابعين النشطين. تزعم الشائعات أن "ما

يحدث ليس أعراض جدري القرود بل هي مظهر من مظاهر

تنشيط فيروس الهربس النطاقي ." كما أنه يربطه ب لقاح

COVID-19 ، مدعًيا أنه "يدمر جهاز المناعة لدى الناس" ويطلق
عليه "الحقن الجيني".

 
تستند الشائعات إىل نظرية المؤامرة التي تدعي أن لقاحات

COVID-19 هي "ضربة وراثية" تثبط جهاز المناعة وتسبب جدري
القرود. كما تربط نظرية المؤامرة اللقاحات بمرض اإليدز ، وهو
مرض شديد الوصم في المجتمع العراقي. هناك اتجاه وراء هذه

اإلشاعة وهو إنكار أمراض مثل جدري القرود والتخطيط لمرض

بديل مثل الهربس النطاقي. نظرًا لتفشي األمراض الجديدة مؤخرًا

، تم تغيير المحادثات عىل منصات وسائل التواصل االجتماعي ،
ألن الناس ليسوا عىل دراية بالفيروس الجديد وليس لديهم

معلومات عن أعراضه.

مـاذا وراء هـذه الشـائـعة؟

نشر باللغة العربية عىل حساب تويتر عمومي. كان لديه مجموعة ٢٤٢٩ تفاعل بما

في ذلك (٧٢٣ إعادة تغريد ، و١٦١٨ إعجابًا ، و ٨٨ تغريدة مقتبسة)

جدري القرود: القول األخير: ال يوجد جدري القرود ، بل

هو فيروس الهربس الذي أصاب السكان الملقحين بعد
تدمير مناعتهم بسبب الحقن الوراثي ألن جدري القرود

يصيب فقط األشخاص ذوي المناعة الضعيفة ، وهذا

من مميزاته.

اطلع عىل أول موضوع مثبت للحساب حول نقص

COVID-19 المناعة واإليدز بعد لقاحات

 
https://twitter.com/asad12q80/status/15272

48920270843905

"

"



التــــوصـــيـــات:

سيستمر الناس في إجراء محادثات حول تفشي مرض جدري

القرود الجديد. راقب أي شائعات أخرى عن جدري القرود في

المجتمع وشاركها معنا من خالل هذا الرابط

https://ee.humanitarianresponse.info/x/0omvSYF1
أيًضا ، كن مستعًدا لإلجابة عىل األسئلة المتعلقة بهذا التفشي-

يمكنك الرجوع إىل المعلومات المحدثة هنا

https://www.who.int/emergencies/situations/monkey
 pox-oubreak-2022

يجب أن تكون الجهات الفاعلة اإلنسانية والصحية استباقية في

تنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية لزيادة الوعي بأهمية تلقي

لقاحات COVID-19 مع شرح العلم وراء COVID-19 والفيروسات

األخرى غير ذات الصلة مثل الهربس أو جدري القردة. سيساعد

هذا في التخفيف من ارتباك الناس وإعدادهم للوقاية.

لمنع انتشار مرض جدري القرود ، يجب عىل وزارة الصحة في

كردستان أن تكون استباقية في تعميم المعلومات الهامة حول

مرض جدري القرود وكيفية التعرف عىل أعراضه لمقدمي الرعاية

الصحية. سيساعد هذا في بناء المزيد من القدرات لالستجابة

لتفشي المرض.

تعد زيادة الوعي بعوامل الخطر وتثقيف الناس من خالل وسائل

التواصل االجتماعي والملصقات في المخيمات حول التدابير التي

يمكنهم اتخاذها لتقليل التعرض هي استراتيجية الوقاية الرئيسية

لجميع الفيروسات المنقولة.

 

 

 

تدقـيـق الحـقـائق

تم نشر هذه اإلشاعة من قبل مؤثر يقدم نفسه كطبيب متخصص و "مختص في علم المناعة." الناشط المؤثر في وسائل التواصل

االجتماعي لديه أكثر من ٢٥٠٠٠ متابع عىل كل من منصتي تويتر وتيلغرام، وكان هناك تفاعل كبير في المنشور ، وأكثر من ألفي إعجاب عىل

تويتر فقط ، وأكثر من ٧٥٠ مرة إعادة تغريدة ، وأكثر من٢٨٠ تعليًقا. باإلضافة إىل ذلك ، فإن أحد األسباب األخرى التي تجعل الناس ينتبهون
ألقواله هو مكانته ، وتعليمه في علم المناعة في إنجلترا ، ووجوده عىل قنوات تلفزيونية عالمية مثل الجزيرة والعديد من المحطات

التلفزيونية العراقية األخرى. وصلت بعض مقاطع الفيديو الخاصة به عىل قناته عىل يوتيوب إىل ٤٠٠ ألف مشاهد.
 

تؤثر الشائعة عىل طريقة تقييم الناس لمعتقدات العلوم الزائفة وتؤثر عىل حكم الناس واتخاذهم للقرار فيما يتعلق بتلقيح Covid-19 ألن
الشائعة تدعي أن "لقاحات Covid-19 هي التي تسبب فيروس  هيربس النطاقي وفيروس نقص المناعة البشرية.

 
تغذي الشائعة تردد الناس بشأن اللقاح مما يجعلهم يعتقدون أن اللقاحات ليست آمنة وسيؤثر سلًبا عىل قبول اللقاح ، حيث ال يزال الشك

والريبة حول اللقاح مقلًقا. تثير الشائعات المزيد من القلق والخوف بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل ، ويزداد القلق فقط.

02.

لمــــاذا ذلــك يــهـــم؟

COVID-19 صرح الدكتور آسو كريم مدير مديرية الصحة الوقائية في وزارة الصحة في إقليم كردستان أن "لقاحات

ال تدمر جهاز المناعة ، وال توجد عالقة مثبتة علمًيا بين لقاح COVID-19 و عدوى جدري القرود".

صرح الدكتور فراس جبار الموسوي ، من قسم التطعيمات في وزارة الصحة العراقية ، بأنه “بيان غير علمي ،

وليس هناك مؤشرات إلثبات صحة هذه اإلشاعة. يوجد جدري القرود في العديد من البلدان ويظهر مع بعض

اإلصابات سنويًا. يوجد لقاح لفيروس جدري القردة ألنه وثيق الصلة بالفيروس المسبب للجدري ؛ لقاح الجدري

يمكن أن يحمي الناس من اإلصابة بجدري القرود ".

نشرت مجلة American Journal of Ophthalmology Case Report دراسة حول لقاح COVID- 19 وارتباطه

المحتمل بالهربس النطاقي. تؤكد خاتمة الدراسة أن وجود ثالث حاالت فقط موافق عليها في الدراسة تم تشخيصها

كهربس النطاقيال يكفي في غضون أسبوعين بعد أخذ لقاح COVID-19 إلثبات وجود عالقة سببية محددة بين

الحدثين ، فهناك حاجة لرصد اآلثار الجانبية المحتملة للقاحات mRNA الجديدة واإلبالغ عنها لضمان سالمة الجميع

مرضانا.

https://ee.humanitarianresponse.info/x/0omvSYF1
https://www.who.int/emergencies/situations/monkeypox-oubreak-2022


03.
تزعم هذه الشائعات أن حمى القرم والكونغو النزفية (CCHF) هي

كذبة للتستر عىل جلطات الدم التي يُفترض أنها ناجمة عن

لقاحات COVID-19. الشخص الذي نشر اإلشاعة ، يدعي أنه

طابق الصور بأنه تلقى بعض حاالت حمى القرم والكونغو النزفية

بصور لجلطات دموية لدى أشخاص تم تطعيمهم. منصة نشر هذه

اإلشاعة هي Telegram ، وجاءت الشائعات من ناشط مؤثر

للغاية في منصات التواصل االجتماعي ولديه عدد كبير من

المتابعين.

CCHF تعتبر استجابة وسائل التواصل االجتماعي العامة لـ

فوضوية ، حيث يقول الناس معلومات خاطئة تربط في الغالب

بين تفشي المرض ولقاحات COVID-19 ، فضالً عن ربطه باألزمة

السياسية واالقتصادية في البالد. ويرجع ذلك إىل عدم وجود صورة

واضحة لتفشي المرض بين الناس من حيث المعلومات

والبيانات. أيًضا ، ال توجد حتى اآلن حمالت توعية من الحكومة

والجهات الفاعلة اإلنسانية كإجراء لتوعية الناس بتفشي المرض.

لذلك ، تنتشر مثل هذه الشائعات بسرعة بين الناس ، خاصة بين

المجتمعات التي ليس لديها مصدر موثوق لتلقي المعلومات.

مــــاذا وراء الشــائـعــة؟

نشر باللغة العربية عىل حساب عام عىل Telegram. كان لديها ما مجموعه ١٣.٨

ألف مشاهدة.

األمان / اآلثار الجانبية

بعد الفحص والتحقيق في حمى القرم والكونغو

النزفية هي كذبة جديدة للتستر عىل لقاحات فيروس
كورونا المسببة للجلطات. لقد قمت بمطابقة جميع

الصور التي تلقيتها مع صور لجلطات ناتجة عن

تطعيم COVID-19 ، وكانت متشابهة بنسبة ٪90.

نفس الفيلم واألكاذيب التي تدور حول فيروس

التهاب الكبد الوبائي الذي يسببه تدمير الكبد بواسطة

لقاحات كوفيد. كل يوم سيظهر مرض جديد ،

COVID- والسبب معروف ، وكلها آثار جانبية للقاح

19. يتمثل دور األطباء في نشر أي معلومات
.COVID-19 والتغطية عىل أي آثار جانبية للقاحات

تستمر خيانة األطباء. أي طبيب قلب تقوم بزيارته ،

فإن السؤال األول الذي يطرحه عليك هو "تم تطعيمه

أم ال"؟ إصابات القلب واألوعية الدموية والسكتات
الدماغية هي رقم واحد في العيادات والطبيب الذي

يكذب. اكشفوا الكذاب 

"

"



التــــوصـــيـــات:

يجب أن تكون الجهات الفاعلة اإلنسانية والصحية عىل استعداد لتقديم

التحديثات والتوعية حول االستفسارات المتعلقة بـ CCHF ، من خالل الرجوع

https://www.who.int/news-room/fact- إىل منظمة الصحة العالمية

 sheets/detail/crimean-congo-haemorrhagicfeve

تمتلك منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة جميع المعلومات الموثوقة

المتعلقة بالحمى النزفية ، لذلك ، يجب استخالص المعلومات واالتصاالت

المتعلقة بالصحة من هذه المصادر الرسمية والموثوقة ومشاركتها مع الجهات

الفاعلة في مجال الصحة.

عىل الرغم من أن حمى القرم والكونغو النزفية مرض متوطن تحدث فيه الحاالت

من وقت آلخر ، فقد أصبحت مشكلة صحية خطيرة حيث ارتفع عدد األفراد

المصابين في وقت قصير. ومن ثم ، فإن معظم مقدمي الخدمات الصحية

والعاملين في المجال اإلنساني ليس لديهم معلومات كافية عن المرض

وأعراضه. لذلك ، يلزم اتخاذ إجراءات سريعة من الجهات الفاعلة اإلنسانية

للتخفيف من مخاطر الفيروس من خالل إشراك مقدمي الخدمات الصحية في

تدريبات تثقيفية حول المرض وكيفية التعرف عىل أعراضه.

يجب أن يكون للجهات الفاعلة اإلنسانية تنسيق وثيق مع وسائل اإلعالم في

تزويدهم بمعلومات دقيقة لزيادة وعي المجتمع باإلجراءات الوقائية ضد

الفيروسات المنقولة مثل COVID-19 وحمى نزيف القرم والكونغو جدري القرود.

من المهم أن يوضح الشركاء والعيادات الصحية خاصة أولئك الذين يقدمون

اللقاحات أنه ال توجد صلة بين لقاح COVID-19 والفيروسات المنقولة األخرى.

ال يسبب اللقاح حمى القرم والكونغو النزفية أو جدري القرود.

       ولوائح وزارة الصحة لـ CCHF من خالل هذا الموقع
 /https://gov.krd/moh       

 

 

 

 

تدقـيـق الحـقـائق

لدى مؤلف هذا المنشور أكثر من ٢٥٧٠٠ مشترك ، شارك العديد منهم بنشاط في هذا المنشور وشاركوه بشكل أكبر. التعليقات الموجودة أسفل

المنشور تدعم وتنشر شكوًكا إضافية وتدعو الناس إىل التوقف عن التطعيم.

تجمع هذه الشائعات بين العديد من المشكالت الصحية الحالية COVID -19 و CCHF و Hepatitis C - مما يجعلها أكثر جاذبية لمستخدمي وسائل

التواصل االجتماعي وتجعلها تبدو مشروعة - من المحتمل أن يكون الناس قد سمعوا عن هذه المشكالت ولكنهم ال يعرفون الكثير عنها

 
باإلضافة إىل ذلك ، فإن الشائعات تصنف وتشكل خطرًا تجاه األطباء العراقيين المحليين الذين يدعمون عملية التطعيم ضد COVID-19 "خائن" ،

وهذا قد يسبب عدم ثقة بين المجتمعات العراقية ألن كلمة "خائن" هي الشخص الذي يخون شخًصا أو شيء ما ، مثل صديق أو مبدأ.

 
حجم الخوف من انتشار الشائعات بشكل ملحوظ بين المجتمعات العراقية ، باستخدام صور مروعة وكذلك من خالل المحتوى ، مما يوحي بمجموعة

أوسع من مخاوف التطعيم ، بدعوى أن لقاحات COVID-19 تسبب التهاب الكبد الوبائي سي ، والجلطات الدموية ، وكذلك يصف حمى القرم والكونغو

النزفية بأنها جلطة دموية وليست فيروسية.
مثل هذه األنواع من الشائعات حول اآلثار الجانبية الخاطئة للقاحات وإنكار وجود فيروسات جديدة تعرض حياة أفراد المجتمع لخطر اإلصابة بالعدوى.

عالوة عىل ذلك ، فإن التردد يتزايد باستمرار بين المجتمع العراقي ، وفًقا لتحديث لقاح وزارة الصحة يتراجع أيًضا في إقليم كردستان العراق. تهدف

هذه الشائعات إىل إثارة رفض المجتمع للقاحات بشكل عام.

03.

لمــــاذا ذلــك يــهـــم؟

قام كل من العراق ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق بتعميم رسائل رسمية حول قواعد وأنظمة مكافحة
حمى القرم والكونغو النزفية عىل جميع الدالئل الصحية في ١٨ مقاطعة بالعراق مما يدل عىل خطورة الفيروس

الجديد وطرق تشخيصه من خالل األعراض.

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق بالتنسيق مع وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أنه حتى تاريخ

٦ حزيران (يونيو) ٢٠٢٢، كانت هناك (١٤٢) حالة إصابة مؤكدة بحمى القرم والكونغو النزفية في العراق مع (٢٤) حالة
وفاة ، معظمها في الجنوب والوسط. مدن. في شمال العراق ، هناك حالة واحدة مؤكدة.

COVID-19 منخفض للغاية. ارتبطت بعض لقاحات COVID-19 خطر اإلصابة بآثار جانبية خطيرة من لقاحات

بمتالزمة نادرة للغاية تُعرف باسم قلة الصفيحات التخثرية التي يسببها اللقاح والتي يمكن أن تؤدي إىل انخفاض عدد

الصفائح الدموية وتكوين جلطات دموية في مناطق غير معتادة. ال يوجد دليل عىل أن اللقاح يسبب نوبة قلبية أو

سكتة دماغية أو تدمير خاليا الدم الحمراء.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/crimean-congo-haemorrhagicfeve
https://gov.krd/moh/


لمحة عن COVID-19 في العراق 

٣,٠٣٧  حالة

١٨,٢٧٩,٢١٧ جرعة

٨ وفاة

 https://careevaluations.org/wp-content/uploads/Iraq-Vaccination-
Uptake-Study-CARE_FINAL.pdf
 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/getting- the-
covid-19-vaccine
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451993622001050
 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-
COVID-19-vaccines

1.

2.

3.
4.

الــمــصــادر

https://careevaluations.org/wp-content/uploads/Iraq-Vaccination-Uptake-Study-CARE_FINAL.pdf
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/getting-the-covid-19-vaccine
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451993622001050
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-COVID-19-vaccines

