
 

 

 توقعھ   یمكن   ما   نص  : 19- كوفید   فیروس   ضد   التلقیح 
 . ما ینبغي لك معرفتھ قبل تلقي اللقاح وبعده إلیكَ فأو تفكر في الحصول علیھ؛  19-إذا كنت ستحصل على لقاح فیروس كوفید

 . نتیجة تلقي اللقاح 19-تصاب بفیروس كوفید ال یمكن أن. 19-وسیقیك من اإلصابة بفیروس كوفیداللقاح آمن 

زیارة الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة الصحة في والیة مینیسوتا لالطالع على المزید من المعلومات حول   ویمكنك. ال یحتوي اللقاح على مواد حافظة
 . مكونات اللقاح

 . الھجرة بخصوصال، وبصرف النظر عن وضعك  مشركات التأمین أ  إلحدىكنت تابعًا  ءسوا علیھ الحصول ویمكن للجمیع مجاني اللقاح

منك بعض المواقع التوقیع باسمك على استالمك لبیان الحقائق  تطلبوقد . ، ستحصل على بیان حقائق حول اللقاحللتلقیحعند حضورك إلى الموقع المخصص 
 . أھلیتك لتلقي اللقاحسیسألك موظف الرعایة الصحیة بعض األسئلة للتأكد من و. وموافقتك على تلقي اللقاح

  من المھم اللقاح؛ من  جرعتین  أخذ حالتك تطلبت  أن  حال وفي . اللقاح من  ثانیة جرعة تلقي  إلى  بحاجة كنت ما  إذا اللقاح إعطائك عن  المسؤول سیخبرك
 . الثانیة الجرعة كتلقی قبل أسابیع أربعة إلى  ثالثة  من  لفترة االنتظار علیك  سیتعین .  اللقاح نوع نفس من  ، وأن تكونان الجرعتین  كلتا تلقي  على  الحرص

وستحصل على  .  دقیقة للتأكد من عدم إصابتك بأي تفاعالت تحسسیة خطیرة 30إلى  15لمدة  في العیادة اللقاح، سیتعین علیك االنتظار الحصول علىبمجرد 
كذلك؛ حتى یتسنى لك معرفة موعد الحضور لتلقي الجرعة الثانیة في حال حاجتك  یمكنك تسجیل تاریخ الموعد اآلخر بالبطاقة . التلقیحبطاقة مدون بھا تاریخ 

 . إلیھا

 آالًماوأوالصداع، أوالشعور باإلرھاق، أوتشمل اآلثار الجانبیة الشائعة األلم في موضع أخذ حقنة اللقاح، . قد تعاني من بعض اآلثار الجانبیة ،للقاح كبعد تلقی 
  كونھ عن فضالً  تماًما، طبیعي أمر الجانبیة اآلثار بھذه الشعورو. یومین أو واحد یوم غضون في الجانبیة اآلثار ھذه تزول ما  وعادة.  أوالحمى،أوالرعشة بالجسم،
،  تلقیحال لعیادة مغادرتك بعد خطیر  تحسسي برد فعل إصابتك حال  في ولكن. أیًضا جانبیة آثار بأي  تشعر ال قد ذلك، ومع! لیةابفع اللقاح عمل على جیدًا مؤشًرا
 . ، أو توجھ إلى أقرب مستشفى911برقم   اتصل

  غسل، وال)مترین(أقدام  6، واالبتعاد عن اآلخرین مسافة القناعاالستمرار في ارتداء  یجب، 19-یجب االنتباه إلى أنھ حتى بعد الحصول على لقاح فیروس كوفید
 .  بالمرض الشعور حال في المنزل في والبقاء للیدین، المتكرر
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