
إدارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس

دلیل الستضافة منتدى مجتمعي حول 
)COVID-19(لقاح مرض 

2021نیسان، / أبریل1تم تحدیثھا في 



تعلیمات الستخدام ھذا الدلیل
تدیات تم تصمیم ھذا الدلیل لمقدمي الخدمات والمجموعات المجتمعیة وغیرھم الستضافة اجتماعات أو من•

.   ، بھدف زیادة الثقة في اللقاح)COVID-19(محلیة حول لقاح مرض 
في والیة ماساتشوستس رداً على األسئلة ) DPH(یتضمن الدلیل معلومات من إدارة الصحة العامة •

.المتكررة وتشجیع المناقشة والمالحظات المرتدة
.ھناك نقاط نقاش إضافیة في قسم المالحظات بكل شریحة•
.یمكنك استخدام بعض أو كل ھذا المحتوى بناًء على اھتمامات مجتمعك واحتیاجاتھ•

o  یمكن العثور على معلومات إضافیة إلعالم المنتدى الخاص بك على الرابط
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts

وتعلیقات ) COVID-19(سیتم تحدیث الدلیل بناًء على المعلومات الجدیدة حول لقاح مرض •
.المستخدمین

.یرجى إزالة ھذه الشریحة من العرض التقدیمي قبل المنتدى الخاص بك•

https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts


)DPH(كیفیة طلب سفیر للمنتدى من  إدارة الصحة العامة 
السفراء .لحضور منتداك المجتمعي)  DPH(من  إدارة الصحة العامة ) COVID-19(یمكنك طلب سفیر للقاح مرض •

.معیةلیسوا بالضرورة خبراء لقاحات أو أطباء، لكنھم متخصصون في الصحة العامة ولدیھم خبرة في البیئات المجت

).DPH(یمكن لسفراء المنتدى التحدث أو اإلجابة عن األسئلة أو االستماع إلى مالحظاتك لمشاركتھا مع إدارة الصحة العامة•

/  إلى منتداك، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلى السید) DPH(إذا كنت ترغب في دعوة أحد سفراء إدارة الصحة العامة •
Miguelعلى العنوانmiguel.arrechea@mass.govبالمعلومات التالیة:

oتاریخ المنتدى ووقتھ وجمھوره
oالدور المطلوب للسفیر
oالقدرة اللغویة أو أي اعتبارات أخرى مھمة

.إذا أمكن، یرجى طلب سفیر قبل أسبوعین على األقل من المنتدى الخاص بك•

.  قصارى جھدھا لتلبیة الطلبات) DPH(ستبذل إدارة الصحة العامة •

.یرجى إزالة ھذه الشریحة من العرض التقدیمي قبل المنتدى الخاص بك•

mailto:miguel.arrechea@mass.gov


)DPH(كیفیة مشاركة التعلیقات مع إدارة الصحة العامة 

:إذا كنتmiguel.arrechea@mass.govعلى العنوان Miguel/ أرسل برید إلكتروني إلى السید•
oاستخدمت أسئلة المناقشة في نھایة مجموعة الشرائح ھذه وتود أن تشارك ردودك مع إدارة الصحة العامة

)DPH.(ستُستخدم ردودك لدعم االتصاالت الجاریة وأعمال التخطیط في إدارة الصحة العامة.
oلدیك مالحظات أو اقتراحات لتحسین ھذا الدلیل.

لجمیع األسئلة األخرى المتعلقة COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.govراسل البرید اإللكتروني •
).COVID-19(بلقاح مرض 

.یرجى إزالة ھذه الشریحة من العرض التقدیمي قبل المنتدى الخاص بك•

mailto:miguel.arrechea@mass.gov
mailto:COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov


والتمییز ضد ذوي االحتیاجات الخاصة العنصریة الھیكلیةتدرك إدارة الصحة العامة في والیة ماساتشوستس أن 
مثل السود (وأشكال االضطھاد األخرى التاریخیة والحاضرة، جعلت من الصعب على بعض المجتمعات 

ن نرید أن نكو.أن تثق بشكل كامل في الصحة العامة والمجتمع الطبي والعلمي) واألشخاص ذوي اإلعاقة
.ما نعرفھ وما ال نعرفھ-) COVID-19(منفتحین وصادقین بشأن سالمة وتطویر لقاح مرض 

الوجیھة یوفر ھذا الدلیل أساساً إلجراء ھذه المحادثات ولكنھ ال یعالج جمیع االحتیاجات واالھتمامات الفریدة و
جابة نحن نشجعك على تكییف اللغة والصیغة بطریقة تكون أكثر مالءمة واست.لمختلف السكان والمجتمعات
.  لألشخاص الذین تعمل معھم

االعتراف بالعنصریة الھیكلیة والتمییز ضد ذوي االحتیاجات الخاصة 
وأشكال االضطھاد األخرى

https://www.racialequitytools.org/resources/fundamentals/core-concepts/structural-racism


6

ما ھو اللقاح وكیف یعمل؟

إنھا تعمل مع الدفاعات الطبیعیة لجسمك .تمنع اللقاحات األمراض التي یمكن أن تكون خطیرة أو حتى ممیتة•
.   لتطویر الحمایة بأمان من المرض

بعد .یساعد اللقاح جھاز المناعة لدیك على إنتاج أجسام مضادة، تماماً كما لو كنت قد تعرضت للمرض•
.التطعیم، ستكون لدیك حمایة من ھذا المرض دون الحاجة إلى اإلصابة بالمرض أوالً 

• ً على عكس معظم األدویة التي تعالج األمراض أو تشفیھا، اللقاحات.ھذا ما یجعل اللقاحات دواء قویا
.اإلصابة باألمراضتمنع
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؟)COVID-19(ما ھي فوائد الحصول على لقاح مرض 

على حمایتك من اإلصابة ) COVID-19(سیساعدك التطعیم ضد مرض •
).COVID-19(بمرض 

المتوفرة في الوالیات المتحدة) COVID-19(ثبت أن جمیع لقاحات مرض •
.فعالة للغایة

اإلصابة یساعد ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي في تقلیل فرصتك في•
.بالفیروس أو نقلھ لآلخرین، لكن ھذه اإلجراءات لیست كافیة

واتباع توصیات مراكز ) COVID-19(إن الجمع بین تلقي لقاح مرض •
لحمایة نفسك )CDC(السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

).COVID-19(سیوفر أفضل حمایة من مرض واآلخرین
نا كلما زاد عدد األشخاص الذین تم تطعیمھم، زادت سرعة عودتنا إلى حیات•

.الطبیعیة
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ما ھي اللقاحات المتوفرة؟

كتین، على تصریح لالستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء من شرثالثة لقاحاتحصل •
من إنتاج ) Janssen(، وجانسن )Moderna(ومودیرنا) Pfizer(فایزرھما 

.)Johnson & Johnson(جونسون آندجونسون 

ھي لقاحات آمنة وذات فاعلیة عالیة ) COVID-19(اللقاحات الثالثة المعتمدة ضد مرض •
.ضد اإلصابة بالمرض الشدید واالحتجاز في المستشفى والوفاة

4-3تناول جرعتین بفاصل ) Moderna(مودیرناو) Pfizer(فایزريیتطلب لقاح•
شكل یجب أن یحصل الناس على كلتا الجرعتین لیتم تطعیمھم ب.على األقل بینھماأسابیع 

.كامل ویكون التطعیم فعاالً 

)  Johnson & Johnson(جونسون آندمن إنتاج جونسون ) Janssen(لقاح جانسن •
.ھو لقاح یتطلب جرعة واحدة
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كیف یمكنني معرفة ما إذا اللقاح آمناً؟

.تخضع اللقاحات الختبارات أكثر من أي مستحضرات صیدالنیة أخرى

.أوالً، تتلقى مجموعات صغیرة من الناس اللقاح التجریبي

على سبیل المثال، (بعد ذلك، یتم إعطاء اللقاح لمجموعات محددة من األشخاص 
).األشخاص في سن معینة وعرق وصحة جسدیة معینة

ة ثُم یتم إعطاء اللقاح لعشرات اآلالف من األشخاص واختباره من حیث الفعالی
.والسالمة
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كیف یمكنني معرفة ما إذا اللقاح آمناً؟

مراكز التابعة لاللجنة االستشاریة لممارسات التحصینبعد ذلك، تقوم
بفحص البیانات لمعرفة ما ) CDC(السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

دارة الغذاء وتقوم اللجنة بتقدیم المشورة إل.  إذا كان اللقاح فعاالً وآمناً أم ال
).FDA(والدواء األمریكیة 

مة بالنظر في البیانات والنصائح المقد) FDA(تقوم إدارة الغذاء والدواء 
.من اللجنة االستشاریة وتقرر ما إذا كانت ستوافق على اللقاح

لقاح ، وتأكد الخبراء من أن الكل ھذه الخطواتتمت الموافقة على اللقاح فقط بعد االنتھاء من 
.فعال وآمن

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
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كیف تكون اللقاحات آمنة إذا تم انتاجھا بھذه السرعة؟

:ذلكفیما یلي توضیحاً لكیفیة القیام ب.تم تسریع الجدول الزمني لتطویر اللقاح لكنھ لم یتم التضحیة بعامل السالمة أبداً 

ت حول فیروسالدینا بالفعل معلومات مفیدة
.كورونا، لذلك لم نبدأ من الصفر

قامت الوالیات المتحدة وحكومات أخرى 
لدعم شركات باستثمار الكثیر من األموال

.  اللقاحات في عملھا

شارك الكثیر من األشخاص في التجارب
ت لم نكن بحاجة إلى قضاء الوقالسریریة و

.  في البحث عن متطوعین

في نفس وقت إجراء دراسات حدث التصنیع 
لذلك كانت اللقاحات جاھزة للتوزیع السالمة، 

.بمجرد الموافقة علیھا
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):COVID-19(مثال للخط الزمني للقاح مرض 

التسلیمالتصنیع والتطویراالعتماداالختبارالتطویر األوليالبحث

:الجدول الزمني التقلیدي

التسلیماالعتماداالختبارالتطویر األوليابحاث

التصنیع والتطویر



Confidential, Draft and Pre-Decisional

؟)COVID-19(من لقاحات مرض ) COVID-19(ھل من الممكن أن أصاب بمرض 

ھذا یعني أنھ ال یمكنك اإلصابة ).COVID-19(اللقاحات ال تحتوي على الفیروس الحي المسبب لمرض . ال
.من اللقاح) COVID-19(بعدوى مرض 
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لھا أي آثار جانبیة؟) COVID-19(ھل لقاحات مرض 

).COVID-19(من النادر حدوث آثار جانبیة خطیرة من اللقاحات، بما في ذلك لقاح مرض •
.ةمن المحتمل أن یعاني بعض األشخاص من آثار جانبیة، وھي عالمات طبیعیة على أن جسمك یبني الحمای•
.ضون أیام قلیلةقد تؤثر ھذه اآلثار الجانبیة على قدرتك على القیام باألنشطة الیومیة، ولكن یجب أن تختفي في غ•
:اآلثار الجانبیة األكثر شیوعاً طفیفة وتشمل•

oالتعب
oالصداع
oألم في موضع الحقن
oأو المفاصل/ آالم العضالت و
oالقشعریرة
oأو القيء/ الغثیان و
oالحمى
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؟)Pfizer(فایزرلقاح اتاختبارإجراء على مْن تم 

عاماً أو أكثر في دراستین سریریتین 16شخصاً تبلغ أعمارھم 43,448على )Pfizer(فایزرلقاح تم تقییم سالمة 
.أجریتا في الوالیات المتحدة وأوروبا وتركیا وجنوب إفریقیا وأمریكا الجنوبیة

من أصل إسباني
أو التیني

أسود أو 
يأمریكي إفریق

آسیوي من الھنود الحمر 
أو سكان أالسكا 

األصلیون

أنثى
49%

ذكر
51%

أبیض

المشاركون في 
الدراسة

سكان والیة 
ماساتشوستس
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عاماً فأكثر في الوالیات 18شخصاً تبلغ أعمارھم 30,351على ) Moderna(مودیرنالقاح تم تقییم سالمة 
.المتحدة

؟)Moderna(مودیرنالقاح اتاختبارإجراء على مْن تم 

أبیض من الھنود الحمر أو 
سكان أالسكا 

األصلیون

من سكان ھاواي 
األصلیین أو من 

سكان جزر المحیط 
الھادئ

متعدد األعراق من أصل إسباني غیر ذلك
أو التیني

أسود أو أمریكي 
إفریقي

آسیوي

أنثى
47%

ذكر
53%

المشاركون في 
الدراسة

سكان والیة 
ماساتشوستس
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؟)Johnson & Johnson(من إنتاج ) Janssen(على مْن تم إجراء اختبارات لقاح جانسن 

على ) Johnson & Johnson(جونسون  آندمن إنتاج جونسون ) Janssen(تم تقییم سالمة لقاح جانسن 
ولومبیا عاماً فما فوق في الوالیات المتحدة والبرازیل وجنوب إفریقیا وك18شخص تبلغ أعمارھم 43,783

.واألرجنتین والبیرو وتشیلي والمكسیك

أنثى
45%

ذكر
55%

أبیض من الھنود الحمر أو 
سكان أالسكا 

األصلیون

من سكان ھاواي 
األصلیین أو من 

سكان جزر المحیط 
الھادئ

متعدد األعراق من أصل إسباني غیر ذلك
أو التیني

أسود أو أمریكي 
إفریقي

آسیوي

المشاركون في 
الدراسة

سكان والیة 
ماساتشوستس



Confidential, Draft and Pre-Decisional

؟)COVID-19(ھل یجب على شخص مصاب بالحساسیة الحصول على لقاح مرض 

إذا كان لدیك ) COVID-19(لمرض ) Moderna(أو لقاح ) Pfizer(یجب علیك أن تحصل على لقاح ال •
.ألي مكون في اللقاح) یسمى أیضاً الحساسیة المفرطة(تاریخاً من رد الفعل التحسسي الشدید 

یمكن االطالع على قائمة المكونات على .التكسال تحتوي اللقاحات على بیض أو جیالتین أو مواد حافظة أو •
:الرابط التالي

o فایزرلقاح)Pfizer :(https://www.fda.gov/media/144414/download) 2صفحة(
o مودیرنالقاح)Moderna :(https://www.fda.gov/media/144638/download) 2صفحة(
o لقاح جانسن)Janssen ( جونسون آندمن جونسون)Johnson & Johnson :(

https://www.fda.gov/media/146305/download) 2صفحة(

ة الفول مثل زبد(إذا كان لدیك تاریخ من رد الفعل التحسسي الشدید  تجاه شیئاً آخر غیر موجود في اللقاح •
.، ناقشھ مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك قبل تلقي اللقاح)السوداني

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
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؟)COVID-19(ھل من اآلمن لي الحصول على لقاح .أود أن أنجب طفالً ذات یوم

اح مرض األشخاص الذین یحاولون الحمل اآلن أو الذین یخططون للمحاولة في المستقبل یمكنھم تلقي لق.نعم•
)COVID-19 (عندما یصبح متاحاً لھم.

آمنة لشخص یحاول أن یكون حامالً ) COVID-19(بناًء على ما نعرفھ اآلن، یعتقد الخبراء أن لقاحات مرض •
.على المدى القصیر أو الطویل

.ال یوجد دلیل على أن مشاكل الخصوبة ھي عرض جانبي ألي لقاح•
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؟)COVID-19(ھل یجب على المرأة الحامل أو المرضعة الحصول على لقاح مرض 

قد تساعدك المناقشة مع مقدم الرعایة .الحصول على التطعیم ھو اختیار شخصي للحوامل أو المرضعات•
.الصحیة الخاص بك في اتخاذ قرار مستنیر

للحوامل والمرضعات عندما یكن ) COVID-19(توصي الكلیة األمریكیة ألطباء النساء والتولید بتقدیم لقاحات •
.مؤھالت

آمنة بالنسبة للحوامل أو ) COVID-19(في الوقت الحالي، لیس لدینا بیانات حول ما إذا كانت لقاحات •
.المرضعات

أثناء الحمل یمكن أن یزید من خطر اإلصابة بمرض شدید وقد ) COVID-19(نحن نعلم أن اإلصابة بفیروس •
.یزید من مخاطر نتائج مثل الوالدة المبكرة
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آمنة لألطفال؟) COVID-19(ھل لقاحات مرض 

مصرح بھ لألشخاص الذین تبلغ ) Pfizer(فایزرلقاح •
.عاماً أو أكثر16أعمارھم 

من ) Janssen(وجانسن ) Moderna(مودیرنايلقاح•
)  Johnson & Johnson(جونسون آندجونسون 
عاماً أو 18لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم مامصرح بھ

.أكثر

اح یجب أال یتلقى األطفال والمراھقون األصغر سناً لق•
.في الوقت الحالي) COVID-19(مرض 
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الخاص بي؟) DNA(الحمض النووي ) COVID-19(ھل سیغیر لقاح مرض 

الخاص بك بأي شكل من ) DNA(فاعل مع الحمض النووي تتغیّر أو تال ) COVID-19(لقاحات مرض .ال•
.األشكال

.جھاز المناعة لدینا كیفیة محاربة فیروس معیناللقاحات تعلّم •

إلى الدخول داخل نواة الخلیة، حیث یتم االحتفاظ ) COVID-19(من أجل القیام بعملھا، ال یحتاج لقاح مرض •
بأي شكل من األشكال، ) DNA(ال یتفاعل أبداً مع حمضنا النووي اللقاح ھذا یعني أن ).DNA(بحمضنا النووي 

.ولیس لدیھ طریقة لتغییره
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من الذي تلقى اللقاح حتى اآلن؟

عرض معلومات تنشر إدارة الصحة العامة في والیة ماساتشوستس تقریراً أسبوعیاً عن التطعیم على اإلنترنت ی•
:مثل
oعدد جرعات اللقاح المشحونة إلى والیة ماساتشوستس
oعدد األشخاص الذین تم تطعیمھم؛
o حسب المقاطعةعدد األشخاص الذین تم تطعیمھم
o الخلفیة اإلثنیة/ العمر والعرقعدد األشخاص الذین تم تطعیمھم حسب
o مجتمعیةمثل المدرس ، مركز الصحة ال(اللقاحات التي یتم تقدیمھا من قبل أنواع مختلفة من مقدمي الخدمات(

Mass.gov |  (COVID-19)برنامج تطعیمات مرض یمكن العثور على أحدث األرقام على رابط •

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
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الجدول الزمني للتوزیع
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الحفاظ على نظام 
الرعایة الصحیة

تعزیز اإلنصاف

25

كیف تم اتخاذ القرارات بشأن كیفیة تحدید أولویات تلقي اللقاح؟

الحد من المرض 
الشدید والموت
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.سیتم إعطاء اللقاح على ثالث مراحل•

www.mass.gov/CovidVaccinePhasesقُم بزیارة الرابط •
:للتعرف على

oأین سیتم تضمینك في الجدول الزمني لتوزیع لقاح مرض
)COVID-19(
oما إذا كنت مؤھالً بعد
o  أین یمكن للمجموعات المؤھلة الحصول على التطعیم

).Phase 3(سیتلقى معظم الناس اللقاح في المرحلة الثالثة •

؟)COVID-19(متى یمكنني الحصول على لقاح مرض 

https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine


كیف یمكنني تحدید موعد عندما یحین دوري؟

:ھناك طریقتان لتحدید موعد
لیتم االتصال بك عندما VaccineSignUp.mass.govسّجل مسبقًا على الرابط 1.

. یكون یأتي دورك التحدید موعد في أحد مواقع التطعیم الجماعي
للبحث عن المواعید في الصیدلیات، VaxFinder.mass.govاستخدم الرابط 2.

.ولدى مقدمي الرعایة الصحیة، والمواقع المجتمعیة األخرى

لة مواعید یمكنھم االتصال بخط الموارد لجدواإلنترنتاستعمالال یستطیعوناألشخاص الذین • 
2-1-1: اللقاح بوالیة ماساتشوستس

)6277-211-877(
oمساًء 8:00صباحاً إلى الساعة 8:30الخمیس، من الساعة –اإلثنین
o مساءً 5:00إلى الساعة 8:30األحد، من الساعة –الجمعة



ذا لو احتجت إلى مساعدة للوصول إلى موقع التطعیم أو التحرك بداخلھ؟ما

النقل المجاني إلى مواعید اللقاح ألي) MassHealth(توفر مؤسسة •
 Health Safety(أو ) MassHealth(شخص لدیھ تأمین 

Net .(
o یمكنك االتصال بخطتك الصحیة أو مؤسسة)MassHealth  (

لتحدید موعد النقل 800-841-2900مباشرة على الرقم 
المجاني

جمیع مواقع التطعیم الجماعي مجھزة الستقبال من یستخدمون  •
.الكراسي المتحركة وال تتطلب من الناس استخدام الساللم

یوجد في العدید من مواقع التطعیم الجماعي منطقة إنزال وتوفر•
.المساعدة في التنقل
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ھل سیتعین علي دفع ثمن اللقاح؟

.لجمیع سكان والیة ماساتشوستسمجانياللقاح . ال•

oموعدلن یُطلب منك أبداً رقم بطاقة ائتمان لتحدید.

oیمكنك الحصول على لقاح حتى لو لم یكن لدیك
تأمین صحي أو رخصة قیادة أو رقم ضمان 

.اجتماعي
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ھل سیؤثر الحصول على اللقاح على حالة الھجرة الخاصة بالشخص؟

ى البطاقة إن الحصول على اللقاح لن یغیّر ما إذا كنت قادراً على البقاء في الوالیات المتحدة أو الحصول عل. ال•
).SNAP(الخضراء أو الحصول على إعانات عامة مثل اإلسكان أو برنامج 

).    COVID-19(من المھم أن تكون أنت وعائلتك في مأمن من مرض بغض النظر عن وضع الھجرة الخاص بك، •

.یمكنك الحصول على لقاح حتى لو لم یكن لدیك تأمین صحي أو رخصة قیادة أو رقم ضمان اجتماعي•
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؟)COVID-19(ذا أفعل إذا عانیت من أعراض بعد تلقي لقاح مرض ما

ا�ة إذا كان لد�ك ال�ث�ي من األلم أو عدم الراحة، فتحدث إ� مقدم الرع•
.الصح�ة الخاص بك

ب�ة إذا لم �كن لد�ك مقدم رعا�ة صح�ة أو ت��د اإلبالغ عن أي آثار جان•
م ب��ارة (CDC(لمرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها 

ُ
، ق

cdc.gov/vsafeالرابط

ة ع� هاتف ذ�ي إلخبار مرا�ز الس�طر ) v-safe(�مكنك استخدام تطبيق •
��عة إذا كان لد�ك أي آثار جانب�ة ) CDC(ع� األمراض والوقا�ة منها 

وللحصول ع� فحوصات ) COVID-19(بعد الحصول ع� لقاح مرض 
).  COVID-19(صح�ة شخص�ة بعد تلق�ك لقاح مرض 
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)  COVID-19(كم من الوقت یستغرق األمر بعد الحصول على لقاح مرض 
إلى متى تدوم الحمایة؟لیكون فعاالً؟

.عادة ما یستغرق الجسم بضعة أسابیع لبناء المناعة بعد التطعیم•

قبل التطعیم أو بعده مباشرة وقد ) COVID-19(ھذا یعني أنھ من الممكن إصابة شخص بالفیروس المسبب لـمرض •
.ھذا ألن اللقاح لم یكن لدیھ الوقت الكافي لتوفیر الحمایة.یمرض

.الحمایة) COVID-19(ال نعرف حتى اآلن إلى متى ستوفر لقاحات مرض •

یواصل الخبراء إجراء المزید من الدراسات حول ما إذا كانت اللقاحات تمنع الناس أیضاً من نشر مرض •
)COVID-19.(
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ھل أحتاج إلى ارتداء قناع وتجنب االتصال الوثیق مع اآلخرین إذا تلقیت 
جرعتین من اللقاح؟

في ظل ) COVID-19(یواصل الخبراء التعرف على المزید حول الحمایة التي توفرھا لقاحات مرض .نعم•
.ظروف الحیاة الواقعیة

ي وقف ھذه حتى ذلك الحین، سیكون من المھم للجمیع االستمرار في استخدام جمیع األدوات المتاحة لنا للمساعدة ف•
:الجائحة، مثل

oتغطیة فمك وأنفك بقناع
o ًغسل الیدین كثیرا
o حوالي مترین على األقل من اآلخرین/ أقدام6البقاء على بُعد مسافة.
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من یمكنھ مساعدتي في اتخاذ قرارات بشأن الحصول على اللقاح؟

إذا كان لدیك المزید من األسئلة حول صحتك 
دث أو بشأن اتخاذ قرار الحصول على اللقاح، فتح

إلى مقدم رعایة صحیة موثوق بھ، مثل طبیبك 
أو ممرضتك أو مدیر رعایة التأمین أو الصیدلي

.أو العامل الصحي المجتمعي
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أسئلة المناقشة

؟)COVID(بخصوص لقاح مرض أنتما الشواغل التي تراودك •
o بخصوص لقاح مرض الناس في مجتمعكما الشواغل التي تراود)COVID(؟

في الوثوق باللقاح؟أنتكما ھي المعلومات التي من شأنھا أن تساعد•
o في الوثوق باللقاح؟  الناس في مجتمعك ما ھي المعلومات التي من شأنھا أن تساعد

أكثر احتماالً للحصول على اللقاح؟أنتما الذي قد یجعلك •
o أكثر احتماالً للحصول على اللقاح؟الناس في مجتمعكما الذي قد یجعل

على سبیل المثال، الموقع، أخذ إجازة من ) (COVID(للحصول على لقاح مرض أنتما ھي العوائق التي تجعل األمر أكثر صعوبة لك •
؟)العمل، الحاجة إلى جرعتین

o للحصول على لقاح مرض للناس في مجتمعكما ھي األشیاء التي قد تجعل األمر أكثر صعوبة)COVID(؟

للحصول على اللقاح؟أنتكیف یمكننا تسھیل األمر علیك •
o للحصول على اللقاح؟الناس في مجتمعككیف یمكننا تسھیل األمر على
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أین یمكن معرفة المزید
في والیة ماساتشوستس) COVID-19(آخر تحدیث لخطة التطعیم ضد مرض 

Mass.gov|(COVID-19)برنامج تطعیمات مرض

؟)COVID-19(متى یمكنني الحصول على لقاح مرض 
Mass.gov| في والیة ماساتشوستس ) COVID-19(مراحل التطعیم ضد مرض 

األسئلة المتكررة لعامة الناس
Mass.gov|(COVID-19)األسئلة المتكررة حول لقاح مرض

)CDC(من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ) COVID-19(معلومات لقاح مرض 
CDC|(COVID-19)لقاحات مرض

في والیة ماساتشوستس، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى ) COVID-19(لألسئلة األخرى المتعلقة بلقاح مرض 
COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov:العنوان

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#latest-vaccine-update-in-ma-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#latest-vaccine-update-in-ma-
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccination-phases
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
mailto:COVID-19-Vaccine-Plan-MA@mass.gov
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أمثلة على األسئلة األخرى في األسئلة المتكررة لعامة الناس

Mass.gov|(COVID-19)األسئلة المتكررة حول لقاح مرض

اللقاح؟) COVID-19(ھل یجب أن یتلقى الشخص المصاب بمرض •
من قبل؟) COVID-19(ھل یجب تطعیم األشخاص الذین أصیبوا بمرض •
، مثل تلك التي )COVID-19(كیف ستعمل اللقاحات ضد السالالت المتحورة الجدیدة للفیروس المسبب لمرض •

ظھرت في المملكة المتحدة؟
؟)COVID-19(ما الذي یمكن أن أتوقعھ في موعدي للتطعیم بلقاح مرض •
ھل یمكنني اختیار اللقاح الذي سأتلقاه؟•
؟)COVID-19(ھل یتعین علي اتباع أمر السفر إذا تلقیت لقاح مرض •
ذوي مثل الطالب والمتقاعدین و(ھل سیتمكن األشخاص الذین یعیشون في والیة أو دولة أخرى بدوام جزئي •

في والیة ماساتشوستس؟) COVID-19(من الحصول على لقاح مرض ) الجنسیة المزدوجة

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
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األدوات والموارد

المنشورات والرسوم التوضیحیة للوسائط االجتماعیة بلغات متعددة
Mass.gov| الرسوم التوضیحیة حول اللقاح -) COVID-19(وقف انتشار مرض 

بما في ذلك مقاطع الفیدیوثق بالحقائق، احصل على مواد حملة التطعیم، 
Mass.gov| ثق بالحقائق، احصل على مواد حملة التطعیم 

للمنظمات المجتمعیة)COVID-19(مجموعة أدوات التواصل الخاصة بلقاح مرض 
CDC| كیفیة البدء :للمنظمات المجتمعیة)COVID-19(مجموعة أدوات التواصل الخاصة بلقاح مرض 

صحائف الحقائق حول موضوعات مثل ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي ووقف انتشار الجراثیم
Mass.gov|(COVID-19)صحائف الحقائق القابلة للطباعة حول مرض

https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-graphics
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax-campaign-materials
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-printable-fact-sheets
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