
 

 

 19األسئلة المتداولة حول كیفیة صنع لقاحات كوفید  
۱۹في الوقت الحالي. نحن رغبنا في اإلجابة على بعض األسئلة الشائعة حول كیفیة صنع لقاحات  كوفید    ۱۹انت ربما تسمع الكثیر من المعلومات حول لقاحات كوفید   

على نحو اسرع؟   ۱۹كیف یتم صنع لقاحات كوفید    
الیة ، العلماء قاموا باجراء  اختبار اللقاح للتأكد من أنھ آمن وفعال قبل تصنیع كمیات كبیرة من اللقاحات. بسبب تفشي الوباء والمال المقدم من قبل الحكومة الفیدرعادةً ، یتم  

 عملیات االختبارات والتصنیع في نفس الوقت. یتم فقط استخدام اللقاحات التي تم اختبارھا وثبت أنھا آمنة 

؟ ۱۹یتم اختبار لقاحات كوفید  كیف    
  االختبارات ، سیبحث فریق من الخبراء في مجال الطبي في نتائج االختبار وكیف شعر الناس بعد حصولھم على اللقاح. إذا كان اللقاح فعاالً بالنسبة للقاحات التي تجتاز جمیع  

ویقدمون التوصیات بشانھا... یتم    ۹۱ات امان اللقاحات الخاصة بكوفید وآمنًا ، فستتم الموافقة علیھ. ھناك مجموعات متعدده من العلماء والخبراء الذین یقومون بمراجعھ بیان
 .إعطاء اللقاحات المعتمدة فقط لألشخاص.

 ؟     ۱۹كیف تتم الموافقة على لقاحات كوفید  
  االختبارات ، سیبحث فریق من الخبراء في مجال الطبي في نتائج االختبار وكیف شعر الناس بعد حصولھم على اللقاح. إذا كان اللقاح فعاالً بالنسبة للقاحات التي تجتاز جمیع  

ویقدمون التوصیات بشانھا... یتم    ۹۱ات امان اللقاحات الخاصة بكوفید وآمنًا ، فستتم الموافقة علیھ. ھناك مجموعات متعدده من العلماء والخبراء الذین یقومون بمراجعھ بیان
 .إعطاء اللقاحات المعتمدة فقط لألشخاص.

 من الذي یحصل على اللقاح أوًال؟                                    
ل على اللقاح أوالً.  سوف تحصل  لمراكزالوقایھ  والسیطرة على األمراض بالنظر في البیانات وقدمت توصیات بشأن من یجب أن یحصتابعة  قامت مجموعة استشاریة وطنیة  

على اللقاح  أوالً. والیھ مینیسوتا لدیھا فریق من الخبراء الذین   ۱۹أو التي یمكن أن تمرض بشدة من  كوفید   ۱۹صابة بـ كوفید المجموعات المعرضة لخطر اإل  بعض
لة في توفیر الرعایھ الصحیة. وعند توفر المزید من اللقاح بمرور الوقت ، سیتم تطعیم  سیساعدون في التأكد من أن اللقاح متاح للجمیع وبشكل منصف ، مع التركیز على العدا

 المزید من األشخاص. 

یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة ۱۹لمزید من المعلومات حول لقاح  كوفید   . 
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