لقاح
يف�وس كوفيد19-
ّ
يكون اللقاح ُم َع دا للوقاية من األم راض.
تخ� لقاحات كوفيد 19-جسدك بكيفية
ب
ف�وس كوفيد 19-ومحاربته .وال
التعرف عىل ي
الف�وس .فلقاحات
يمكن أن تصيبك لقاحات كوفيد 19-بهذا ي
كوفيد 19-فعالة للغاية لحمايتك من هذا المرض .إذا أصبت
غ� المرجح أن
بف�وس كوفيد 19-بعد تناول اللقاح ،فمن ي
ي
ف
تتدهور أع راضك أو تضطر إىل الذهاب إىل المستش�.

األساسيات

اللقاحالمضاد
لف�وس كوفيد19-
ي
َّ
آمن وفع ال.

تم اختبار لقاحات كوفيد 19-بدقة قبل الترصيــــح باستخدامها ف� حاالت الطوارئ .شارك ش
ين
والالتيني�
ع�ات اآلالف من السود
ي
و�كة موديرنا ،ش
واآلسيوي� ف� دراسات لقاح ش�كة فايزر ،ش
ن
ين
و�كة جونسون آند جونسون .نحن عىل علم بأن هذه
األمريكي�
والهنود
ي ي
ف
المجتمعات ،باإلضافة إىل مجتمعات ذوي اإلعاقة ومجتمعات الميم ،تكون ي� الغالب مستبعدة من الحصول عىل المزايا الطبية
ولكنها ن
تأث� كوفيد 19-عىل
تعا� من العنرصية المستمرة والتاريخية واألزمات الطبية وسوء المعاملة .تؤدي هذه العوامل إىل تفاقم ي
ي
هذه المجتمعات ،كما تؤكد عىل أهمية أن اللقاح فعال وآمن للجميع.

لماذا يجب عليك أخذ لقاح
ف�وس كوفيد19-؟
ي
•لحماية نفسك من اإلصابة بمرض كوفيد.19-
ف
•لدعم مجتمعك .إذ ستسهم ي� إبقاء المحالت التجارية
وغ�ها من األماكن مفتوحة للعمل.
والمدارس ي
ن
ن
مجا� لجميع األشخاص
مجا� للجميع .اللقاح
•اللقاح
ي
ي
ين
ين
التأم� أم ال ،وبرصف
تابع� إلحدى ش�كات
سواء أكانوا
النظر عن كونهم مهاجرين أم ال.
ف
•للمساعدة ي� القضاء عىل الجائحة.

ال يحتوي اللقاحعىل:
• مواد حافظة

نز
ين
جيالت�
الخ�ير أو
• منتجات مشتقة من

• بيض
الح
• ي
ف�وس كوفيد 19-ي

ما الذي يمكن توقعه بعد ق
تل�
ي
اللقاح
•سيتول األف راد المدربون عىل إعطاء اللقاح 		
َ
ق
تل� اللقاح.
إرشادك أثناء ي
•بالنسبة لبعض لقاحات كوفيد ،19-تحتاج إىل الحصول
َ
الف�وسُ .
جرعت ي ن
خ�ك
عىل
سي ب
� لوقايتك من هذا ي
الشخص الذي أعطاك اللقاح بما إذا كنت
بحاجة إىل جرعة أخرى أم ال وبموعد حصولك
َ
للجرعت ي ن
� أن تكونا من نفس اللقاح .إذا حصلت عىل
عليها .البد
لقاح جونسون آند جونسون ،فلن تحتاج إال إىل جرعة واحدة.
•ستوضع تحت المالحظة عقب تلقيك للقاح
ً
خط�ة.
تحسب ا لحدوث أي آثار جانبية
ي
ّ
• ستتسل مبطاقةلقاحعندحصولكعىللقاحك.سيكونمدرجا
بها نوع اللقاح الذي تلقيته .إذا كنت بحاجة إىل جرعة
ثانية،فيمكنكتابةموعدالجرعةالثانيةعىلبطاقة
اللقاح.
• إن ق رار أخذ اللقاح اختياري وليس إل ز ً
امي ا.

ما الفئات ت
ال� سيمكنها
ي
الحصول عىل اللقاح؟
ُي نصح ق
ين
البالغ� من العمر
بتل� األشخاص
ي
ً 16
عام ا للقاح عند توفره .ومن ي ن
ب� هؤالء
األشخاص ،المصابون بمشكالت صحية
ومن سبقت لهم اإلصابة بمرض كوفيد19-
من مختلف األعمار واألجناس واألع راق.
اللقاح آمن لالستخدام أثناء ت
ف�ة الحمل،
غ
ينب�
ولمن يعانون من ضعف المناعة ،ولكن
ي
عليهم استشارة الطبيب قبل تلقيهم للقاح.

اآلثار الجانبية
قد ن
يعا� بعض األشخاص من آثار
ي
جانبية عقب تلقيهم للقاح .وعادة
ما تستمر هذه اآلثار الجانبية لديهم
ً
ين
وغالب ا
يوم�،
لمدة يوم واحد أو
ال تعيقهم عن ممارسة أنشطتهم
ت
ن
ال�
اليومية .من يب� اآلثار الجانبية ي
:قد تتعرض لها
ف
• ألم ي� الذراع
ف
•وجع ي� العضالت

ً
حالي ا
وحيث إن كمية اللقاح المتوفرة
محدودة؛ فقد وضع المسؤولون بوالية مينيسوتا
ً
ث
األك�
خطة إلعطاء الجرعات األوىل لألشخاص
ين
المعرض�
بف�وس كوفيد 19-أو
عرضة لإلصابة ي
لإلصابة بمضاعفات المرض الوخيمة أو كليهما.
وسنوافيكم بالمستجدات بشأن من يمكنهم
الحصول عىل اللقاح ت
وم� وأين يمكنهم أخذ
اللقاح من خالل العديد من القنوات اإلخبارية.

•الشعور باإلرهاق
•الصداع
•الحىم أو القشعريرة
ف
خط�ة،
ي� حال إصابتك بآثار جانبية
ي
ُّ
ف
مستش� أو
برجاء التوج ه إىل أي
االتصال عىل الرقم .911

حافظ عىل سالمتك وسالمة اآلخرين

ً
ً
ح� بعد الحصول عىل لقاح كوفيد ،19-يجب أن تستمر ف� تز
طويال .ت
االل�ام بخطوات الوقاية
سيستغرق تلقيح الجميع وقت ا
ي
األساسية عند التوصية بها:

ارتداءالكمامة
الطبية.

غسل اليدين.

الحفاظ عىل مسافة
ت
م�ين ( 6أقدام)
بينك ي ن
وب� اآلخرين.

البقاء ف� ن ز
الم�ل إذا
ي
شعرت بأع راض
المرض.
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