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:)EUL( تاريخ توصية منظمة الصحة العالمية باإلضافة لقائمة بروتوكول االستعماالت الطارئة
لقاح كوفيد-19 ]المؤتلف[ ChAdOx1-S من شركة SK Bioscience Co. Ltd: 15 شباط/فبراير 2021  •

لقاح فيروس كورونا ]المؤتلف[ COVISHIELD™ ،ChAdoso1 nCoV-19 من معهد األمصال الهندي: 15 شباط/فبراير 2021  •
ChAdOx1-S( AZD1222 ]المؤتلف[(، من أسترازينيكا، المملكة المتحدة: متوقع من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل 2021  •

تاريخ اختبار منظمة الصحة العالمية المسبق للصالحية )PQ(: ال ينطبق
تستطيع السلطات التنظيمية الوطنية استخدام ُنُهج االعتماد إلصدار التراخيص للقاحات داخل البلد استنادًا إلى اختبار منظمة الصحة 

العالمية المسبق للصالحية أو بروتوكول االستعماالت الطارئة الخاص بالمنظمة من ِقَبل السلطات التنظيمية المختصة.

ChAdOx1-S لقاح كوفيد-19 ]المؤتلف[
تم تطويره من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا

المصنعين2:
شركة إس كيه للعلوم الحيوية )ChAdOx1-S )SK Bioscience Co. Ltd لقاح كوفيد-19 ]المؤتلف[  •

 ChAdOx1-S ،COVISHIELD™[ ).Serum Institute of India Pvt. Ltd( معهد األمصال الهندي  •
لقاح كوفيد-19 ]المؤتلف[

لقاح ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[ هو لقاح ضد مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد-19( يستند إلى فيروس 
 ،SARS-CoV-2 ناقل غدي منسوخ وضعيف. ويستخدم اللقاح جين بروتين النتوءات السطحية الخاصة بفيروس
الذي يوجه الخاليا المضيفة إلنتاج أجسام مضادة للبروتين الخاص بفيروس SARS-CoV-2، مما يسمح للجسم 
بتوليد استجابة مناعية واالحتفاظ بهذه المعلومات في خاليا الذاكرة المناعية. وكانت الفعالية التي ظهرت في 
التجارب السريرية في المشاركين الذين تلقوا السلسلة الكاملة من اللقاح )جرعتين( بغض النظر عن الفاصل الزمني 
بين الجرعتين 63.1%، بناًء على متابعة متوسطة تبلغ 80 يوًما، ولكن تميل إلى أن تكون أعلى عندما يكون 
هذا الفاصل أطول. وتدعم البيانات التي تم استعراضها في هذا الوقت االستنتاج القائل بأن الفوائد المعروفة 

والمحتملة للقاح ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[ تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة.

1 سيتم تحديث المحتويات عند توفر معلومات جديدة.

2 تشارك أسترازينيكا مع العديد من الشركات المصنعة لضمان توافر اإلمدادات. ويخضع جميع شركاء التصنيع لممارسات التصنيع الجيدة الحالية )CGMP) وأنظمة 

 الجودة المناسبة. وفي هذه الوثيقة، يشار إلى لقاح أسترازينيكا الُمصنع في شركة SK Bio ومعهد األمصال الهندي باسم ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[، 
كتسمية مشتركة.

خصائص المنتج
معّلق سائل خاٍل من المواد الحافظة متعدد الجرعاتالمظهر

SK Bioscience: 10 جرعات لكل قارورة )كل جرعة 0.5 مل(عدد الجرعات
 ™COVISHIELD:  جرعتين لكل قارورة )كل جرعة 0.5 مل(

10 جرعات لكل قارورة )كل جرعة 0.5 مل(
 نوع محقنة اللقاح

وحجم اإلبرة
محاقن ذاتية التعطيل: 0.5 مل

إبرة للحقن العضلي 23G × 1 بوصة )25 × 0.60 مم(
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ChAdOx1-S لقاح كوفيد-19 ]المؤتلف[
26 شباط/فبراير 2021

شرحاللقاح ضد كوفيد-19

18 سنة وأكثر، بما في ذلك األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثرالعمر الموصى به
يمكن تناول جرعتين )0.5 مل لكل جرعة( مع فاصل زمني يتراوح بين 4 و12 أسبوًعا. وتوصي التوقيت الموصى به

منظمة الصحة العالمية بفاصل زمني يتراوح من 8 إلى 12 أسبوًعا:
الجرعة األولى: في تاريخ البدء

الجرعة الثانية: 8 إلى 12 أسبوًعا بعد الجرعة األولى.

إذا تم إعطاء الجرعة الثانية عن غير قصد في غضون فترة تقل عن 4 أسابيع بعد الجرعة األولى، 
فال يلزم تكرار الجرعة.

إذا تم تأخير الجرعة الثانية عن غير قصد، فيجب إعطاؤها في أقرب وقت ممكن بعد ذلك وفًقا 
لتعليمات الجهة المصنعة.

كلتا الجرعتين ضروريتان للحماية. ويجب استخدام نفس منتج اللقاح للجرعتين.
الحقن داخل العضالت طريقة ومكان اإلعطاء

المكان المفضل هو العضلة الدالية.
0.5 مل )للجرعة الواحدة(الجرعة

ال يلزمالمخفِّف
التركيب ال يلزممحقنة 

التحضير/  متطلبات 
 إعادة التركيب/

التخفيف

ال حاجة إلى تخفيف.

إعطاء التطعيم:
اللقاح جاهز لالستخدام، وال يخفف.  .1

ال ترّج القارورة  .2
افحص القارورة للتأكد من أن السائل يتراوح من شفاف إلى معتم بعض الشيء وأن اللون يتراوح   .3
من عديم اللون إلى مائل إلى البني بعض الشيء. في حالة وجود أي جزيئات واضحة أو تغير 

في اللون، تخلص من القارورة.
سّجل تاريخ ووقت أول استخدام )عمل الثقب األول وسحب أول جرعة( على ملصق القارورة.  .4

اسحب جرعة اللقاح في وقت اإلعطاء، وال يوصى بتحميل اللقاح مسبًقا في المحاقن.  .5
استخدم كل اللقاح الموجود في القارورة في غضون 6 ساعات بعد الثقب األول.  .6

بعد سحب الجرعة األخيرة، قد يبقى بعض السائل في القارورة . تخلص من القارورة و ال تجمع 
اللقاح المتبقي من قوارير متعددة.

 سياسة القوارير
متعددة الجرعات

بعد سحب الجرعة األولى، احتفظ بالقارورة بين 2 و8 درجات مئوية خالل فترة االستخدام، وتخلص 
من أي لقاح غير مستخدم بعد 6 ساعات، أو في نهاية جلسة التحصين، أيهما يحّل أواًل. ابِق قارورة 

اللقاح المفتوحة في الوسادة اإلسفنجية الخاصة بحامل اللقاح.
تاريخ معروف من الحساسية المفرطة ألي مكون من مكونات اللقاح.موانع االستعمال  •

يجب أال يتلقى األشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الحساسية المفرطة بعد الجرعة األولى   •
جرعة ثانية من لقاح ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[.

التوقيت واإلعطاء

DTP2
Rectangle
There's a mistake in the ordinal numbers, please check with the original.
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على الرغم من عدم تسجيل أي تفاعالت تحسسية حادة أو حساسية مفرطة بعد إعطاء لقاح االحتياطات  •
ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[، يجب تطعيم جميع األشخاص من ِقبل أخصائي رعاية 

صحية في أماكن يتوفر فيها العالج الطبي المناسب. وينبغي ضمان وجود فترة مالحظة ال تقل 
عن 15 دقيقة بعد التطعيم.

ينبغي تأجيل تطعيم األشخاص الذين يعانون من مرض الحمى الحاد والشديد )درجة حرارة الجسم   •
أعلى من 38.5 درجة مئوية( إلى أن يتعافوا من الحمى.

ينبغي تأجيل تطعيم األشخاص المصابين بمرض كوفيد-19 الحاد إلى أن يتعافوا من المرض   •
الحاد، كما ينبغي استيفاء معايير الخروج من العزل.

وال ينبغي لحاالت العدوى البسيطة مثل البرد أو التي ترتبط بارتفاع طفيف في درجة الحرارة أن   •
تؤخر التطعيم.

السكانية  المجموعات 
الخاصة )استناًدا إلى 

 البيانات المتوفرة في
شباط/فبراير 2021(

بالنسبة لألشخاص المصابين باعتالالت مشتركة، مثل السمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية   •
وأمراض الجهاز التنفسي والسكري، التي تمت دراستها في التجارب السريرية والتي تم تحديدها 

على أنها تزيد من خطر اإلصابة بفيروس كوفيد-19 الحاد، يوصى بالتطعيم.
بالنسبة لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، بالنظر إلى جميع األدلة، يوصى بالتطعيم   •

ألن االستجابة المناعية لدى كبار السن موثقة توثيًقا جيًدا ومماثلة للفئات العمرية األخرى.
ال تكفي البيانات المتاحة عن اإلعطاء للنساء الحوامل لتقييم فعالية اللقاح و/أو تحديد المخاطر   •

المرتبطة باللقاح أثناء الحمل. وإلى أن تتوفر بيانات سالمة الحمل، يمكن أن تتلقى النساء 
الحوامل لقاحات ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلفة[ إذا كانت االستفادة من التطعيم للمرأة 

الحامل تفوق المخاطر المحتملة للقاحات، كما هو الحال بالنسبة للعامالت الصحيات االمعرضات 
لمخاطر التعّرض الشديد أو المصابات باعتالالت مشتركة تضعهن ضمن المجموعة عالية 

المخاطر من جراء مرض كوفيد-19 الحاد. وينبغي توفير المعلومات، وتقديم المشورة، إن أمكن، 
بشأن انعدام بيانات السالمة بالنسبة للنساء الحوامل. ومن الجدير بالذكر أن لقاح 

ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[ هو لقاح ال يسمح بمضاعفة الفيروس الناقل. وال توصي 
منظمة الصحة العالمية بإجراء اختبار حمل قبل التطعيم أو تأخير الحمل عقب التطعيم.

ال تتوافر بيانات عن سالمة لقاحات ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[ للنساء المرضعات أو   •
تأثيراتها على الطفل الذي يرضع. وبما أن هذا اللقاح غير متضاعف )أي أنه ال يتسبب في 
جزيئات جديدة من الفيروس(، فمن غير المرجح أن يشكل خطرًا على الطفل الذي يرضع. 

وينبغي تقديم التطعيم إلى المرأة المرضعة التي تشكل جزءًا من المجموعة الموصى بها لتلقي 
التطعيم. وال توصي منظمة الصحة العالمية بوقف الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.

البيانات المتاحة حالًيا غير كافية لتقييم فعالية اللقاح أو المخاطر المرتبطة به في األشخاص   •
الذين يعانون من نقص المناعة الشديد، الذين قد تكون لديهم استجابة مناعية ضعيفة 

للقاحات. ومع ذلك، إذا كانوا جزًءا من مجموعة موصى بها لتلقي التطعيم، فيمكن تطعيمهم، 
بما أن هذا اللقاح غير متضاعف. وينبغي تقديم المعلومات، وحيثما أمكن، المشورة بشأن 

سالمة اللقاحات وفاعليتها في األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وذلك للمساعدة في 
تقييم المخاطر والفوائد الفردية.

يمكن تطعيم األشخاص الذين يعانون من حاالت متعلقة بالمناعة الذاتية الذين ليست لديهم   •
للتطعيم. موانع 

يمكن تطعيم األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية )HIV( الذي تتم السيطرة   •
عليه بشكل جيد باستخدام عالج مضاد للفيروسات القهقرية، وهم جزء من المجموعة الموصى 

 بها للتطعيم. إن البيانات المتاحة عن األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذي 
ال تتم السيطرة عليه بشكل جيد بالعالج غير كافية حالًيا للسماح بتقييم كفاءة اللقاح وسالمته 

في هذه المجموعة. وليس من الضروري إجراء اختبار لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 
قبل تلقي التطعيم.

بالنسبة لألشخاص الذين تلقوا أجسامًا مضادة أحادية النسيلة أو بالزما من أشخاص متعافين   •
كجزء من عالج كوفيد-19، فإن التطعيم البد أن يؤجل لمدة تسعين يوًما على األقل لتجنب 

تداخل العالج مع االستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح.

التوقيت واإلعطاء - تابع



 6/4
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السالالت المتحورة من 
SARS-CoV-2 فيروس

توصي منظمة الصحة العالمية حاليًا باستخدام لقاح ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[ وفقًا 
لخارطة طريق تحديد األولويات، حتى لو كانت هناك سالالت متحورة للفيروس موجودة في بلد ما.

وينبغي للبلدان أن تجري تقييًما للمخاطر والفوائد وفًقا للحالة الوبائية المحلية، بما في ذلك مدى 
انتشار السالالت المتحورة للفيروس.

التوقيت واإلعطاء - تابع

الثبات والتخزين
 درجة حرارة تخزين

اللقاح
خّزن في الكرتونة األصلية في ثالجة في درجات حرارة تتراوح بين +2 إلى +8 درجات مئوية

ال تخّزن في مجّمد.
 الصالحية في درجات

حرارة مختلفة
قوارير غير مفتوحة في ثالجة بين +2 و+8 درجات مئوية: حتى تاريخ انتهاء الصالحية المذكور 

على الملصق. يشير تاريخ انتهاء الصالحية إلى آخر يوم في الشهر المذكور.

القوارير المفتوحة )بعد ثقب اإلبرة األولى( يجب إبقائها مبردة في درجات حرارة بين +2 و+8 
درجات مئوية أثناء جلسة التحصين.

للتجميد ال تجّمد.الحساسية 
قم بالتخزين في الكرتونة األصلية للحماية من الضوء.الحساسية للضوء 

تجنب التعرض ألشعة الشمس المباشرة واألشعة فوق البنفسجية
اللقاح جاهز لالستخدام؛ ويمكن استخدامه إذا تم إبقاؤه مبرًدا عند درجة حرارة تتراوح بين +2 إلى الظروف قبل االستخدام

+8 درجة مئوية في غضون 6 ساعات بعد فتحه.
تعتمد على السياق القطري.معدالت الفاقد

المخزون االحتياطي 
المطلوب

يعتمد على السياق القطري.

بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المستفيدة من التزامات الشراء اآلجل، ستقوم اليونيسف بتوفير قوارير ذات 
10 جرعات فقط.

مراقبة قارورة اللقاح 
)VVM( )إذا كانت اإلجابة 
نعم، أين يوجد وما النوع(

لن تشمل اإلمدادات األولية في الجائحة مراقب لقارورة اللقاح.

 المعلومات على
ملصق القارورة

SK Bioscience: رقم الدفعة، تاريخ انتهاء الصالحية، الرقم التسلسلي

™COVISHIELD: 10 جرعات: رقم الدفعة، تاريخ انتهاء الصالحية، الرقم التسلسلي
 المعلومات على
تغليف العبوات

SK Bioscience: رمز مصفوفي ثنائي األبعاد، رقم الدفعة، تاريخ انتهاء الصالحية، الرقم التسلسلي

™COVISHIELD: 10 جرعات: رقم الدفعة، تاريخ انتهاء الصالحية، الرقم التسلسلي
 المعلومات على

الخارجي التغليف 
SK Bioscience: رمز مصفوفي ثنائي األبعاد، رقم الدفعة، تاريخ انتهاء الصالحية، الرقم التسلسلي

™COVISHIELD: 10 جرعات: رقم الدفعة، تاريخ انتهاء الصالحية، الرقم التسلسلي

والتغليف* الملصقات 
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الملصقات والتغليف* - تابع

*قد تكون الملصقات والتغليف عرضة للتغيير، وذلك حسب مصدر اإلمدادات.

 أبعاد تغليف
العبوات وحجمه

SK Bioscience: علبة تحمل 10 قوارير /100 جرعة؛
x 5.7 x 13.2 5.0 سم

الحجم لكل جرعة: 3.76 سم³/جرعة
™COVISHIELD: ثنائي الجرعة: علبة تحمل 50 قارورة /100 جرعة؛

x 9.5 x 18.5 4 سم
الحجم لكل جرعة: 7.03 سم³/جرعة

COVISHIELD™: 10 جرعات: علبة تحمل 50 قارورة/500 جرعة؛
x 9.5 x 18.5 4 سم

الحجم لكل جرعة: 2.109 سم³/جرعة
 أبعاد التغليف

الخارجي وحجمه
SK Bioscience: كرتونة تحتوي على 24 علبة بإجمالي 240 قارورة

)2400 جرعة(
األبعاد الخارجية x 28.8 x 24.8 18.0 سم

™COVISHIELD: ثنائي الجرعة: كرتونة تحتوي على 6 علب بإجمالي 300 قارورة )600 جرعة(
األبعاد الخارجية x 19 x 31 6.35 سم

COVISHIELD™: 10 جرعات: كرتونة تحتوي على 6 علب بإجمالي 300 قارورة )3000 جرعة(
األبعاد الخارجية x 19 x 31 6.35 سم

معلومات السالمة*
 األحداث المحتملة

)حسب التواتر(
كانت غالبية األحداث الضائرة التي تمت مالحظتها خفيفة إلى معتدلة، وعادة ما تنتهي في   •

غضون بضعة أيام.
وكانت األحداث المرصودة أكثر اعتدااًل وأقل تواترًا في البالغين األكبر سنًا )≥65 عاًما( عن   •

البالغين األصغر سنًا )18 إلى 64 عاًما(
وبشكل عام، عند مقارنتها بالجرعة األولى، كانت األحداث التي تم اإلبالغ عنها بعد الجرعة   •

الثانية أكثر اعتدااًل وأقل تكرارًا.

شائعة جًدا )≥10/1(:
ألم عند اللمس أو ألم أو دفء، أو حكة أو كدمة في موضع الحقن، إجهاد، رعشة، صداع، غثيان، 

تقيؤ، ألم في العضالت، ألم في المفاصل 
شائعة )≥100/1 إلى ˃10/1(:

تورم أو احمرار في موضع الحقن، حمى )≥38 درجة مئوية(
غير شائعة )≥1000/1 إلى ˃100/1(:

اعتالل ليمفاوي، انخفاض الشهية، دوار، ألم في البطن، فرط التعرق )تعرق غير طبيعي(، حكة 
شديدة، طفح جلدي

نادرة جًدا )˃10000/1(:
تم اإلبالغ عن اضطراب التهاب عصبي )التهاب العمود الفقري( ولكن لم يتم إثبات عالقة سببية مع 

لقاح ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[.
 اإلعطاء المشترك
للقاحات/األدوية

ينبغي أن يكون هناك فاصل زمني ال يقل عن 14 يوًما بين استخدام هذا اللقاح وأي لقاح آخر ضد 
أمراض أخرى، إلى أن تتوفر بيانات عن اإلعطاء المشترك.

*من الدراسات السريرية.
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ChAdOx1-S لقاح كوفيد-19 ]المؤتلف[
26 شباط/فبراير 2021

شرحاللقاح ضد كوفيد-19

تذكيرات هامة
جلسة التطعيم وإعطاء اللقاح:

قبل التطعيم وأثناءه وبعده، يجب على جميع األشخاص االستمرار في اتباع اإلرشادات الحالية للحماية من مرض كوفيد-19 في محيطهم 
)على سبيل المثال، ارتداء قناع والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين(. 

يجب عدم تطعيم األشخاص الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد-19. يمكن تقديم التطعيم لألشخاص الذين تعافوا من مرض كوفيد-19، 
سواء كانت هناك أعراض ظاهرة أو بدون أعراض. 

ال يوصى بإجراء اختبارات بغرض اتخاذ القرار بشأن التطعيم، ولكن استناًدا إلى البيانات الحالية، فإن األشخاص الذين لديهم إصابة 
بمرض SARS-CoV-2 مؤكدة ومثبتة بفحص PCR في األشهر الستة السابقة قد يختارون تأجيل التطعيم حتى نهاية هذه الفترة.

قبل التطعيم، أخبر متلقي اللقاح باألعراض المحتملة ما بعد التطعيم وضعه تحت المالحظة بعد التطعيم لمدة 15 دقيقة على األقل. 

ولتخفيف أعراض ما بعد التطعيم، يمكن استخدام المنتجات المضادة للحمى أو المسكنات )مثل المنتجات التي تحتوي على الباراسيتامول(، 
إذا لزم األمر.

شّجع متلقي اللقاح على إكمال سلسلة التطعيم لتعزيز الحماية وحّدد موعد الجرعة الثانية. يجب استخدام نفس منتج اللقاح للجرعتين. 
ChAdOx1-S/ عند حجز جدول التطعيم للفئات المهنية )مثل العاملين الصحيين(، ينبغي النظر في اآلثار الجانبية للتطعيم بلقاح

nCoV-19 ]المؤتلف[ التي تمت مالحظتها في التجارب السريرية، والتي قد تؤدي أحياًنا إلى التوقف عن العمل لمدة تتراوح من 24 
إلى 48 ساعة بعد التطعيم.

SARS-CoV-2 السالالت المتحورة من
مع تطور فيروس SARS-CoV-2، فقد ترتبط سالالت متحورة جديدة بزيادة القدرة على االنتقال، أو شدة المرض، أو خطر اإلصابة 

بالعدوى من جديد، أو تغير في تركيبة المستضد. النتائج األولية للنقص الطفيف في فعالية لقاح ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[ 
ضد الساللة المتحورة B1.1.1.7 واالنخفاض الملحوظ في فعالية لقاح ChAdOx1-S/nCoV-19 ]المؤتلف[ في األمراض الطفيفة إلى 
متوسطة ضد الساللة المتحورة B1.351 تحتاج إلى إثبات في التجارب السريرية الجارية والتقييمات الالحقة للتنفيذ. وهذا يسلط الضوء 

على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج منسق لرصد وتقييم تطور السالالت المتحورة وتأثيرها المحتمل على فعالية اللقاحات.

المصادر والمزيد من المعلومات على:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/951851/uk-clean-spc-covid-19-vaccine-astrazeneca-reg174.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-
information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf

https://www.seruminstitute.com/product_covishield.php

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-
AZD1222-2021.1

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines 


