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Mass.govََ(َ|COVID-19)َاألسئلةَالمتكررةَحولَلقاحَمرض
 

 جدول المحتويات
َقبلَالحصولَعىلَالتطعيم -
َخاللَموعدك -
َبعدَالحصولَعىلَالتطعيم -
َسالمةَاللقاح -
َمزيدَمنَالمعلومات -

 

َقبلَالحصولَعىلَالتطعيم
 علي دفع ثمن اللقاح؟

ن  هل سيتعي 
َ
 
َاللقاحَمجانا ،َفستتمَمحاسبتهَدونََلجميعَاألشخاصَمنَِقبلَالحكومةَالفيدراليةَ.َال.َيتمَتوفير َصح  َكانَلديكَتأمير  إذا
َاللقاحَ.ومعَذلك،َالَتحتاجَإىلَأنَتكونَ تحملكَأنتَأيَتكلفةَ.  

َلتلق 
 
َرقمَبطاقةَائتمانَلتحديدَ مؤمنا

 
لنَُيطلبَمنكَأبدا

ََموعدَ.
 

؟
ً
ي اللقاح مجانا

ن تلق   هل يمكن للمهاجرين غي  القانونيي 
َواليةَماساتشوستسَ.َنعمَ.  

 
َلجميعَاألشخاصَف  

َذلكََاللقاحَنفسهَمجان   
 
َ)بماَف َالصح  َالتأمير  Medicareَسيغط 

،َقدَيطلبَمقدموَالرعايةَالصحيةَبَ(َتكلفةَإعطاءَاللقاحَ.Medicaidو َصح  َالذينَليسَلديهمَتأمير  النسبةَللمرض 
.َ َالقانونيير  َتعويضَمنَالحكومةَالفيدراليةَعنَتكلفةَإعطاءَاللقاحَللمهاجرينَغير

 
ي الحصول عل اللقاح إذا لم يكن لدي بطاقة هوية؟

ن
 هل ال يزال بإمكان

َلوَلمَيكنَاليمكنكَالحصولَعىلَ نعمَ. َ.لقاحَحت  رقمَضمانَاجتماع  رخصةَقيادةَأَو َأَو َصح  للمزيدَمنَ لديكَتأمير 
مَبزيارةَالرابطََ

ُ
َ.(َالخاصَبكCOVID-19كيفَتستعدَلموعدَلقاحَمرضَ)المعلوماتَق

 
 عل حالة الهجرة الخاصةهل سيؤثر الحصول عل اللق

ً
 بالشخص؟ اح سلبا

َعالجَمرضَ)  
 
ف لنَتنظَر َكجزءَمنَتحديدَماَإذاCOVID-19ََال،َلقدَأكدتَالحكومةَالفيدراليةَأنهَا َذلكَاللقاح(  

 
ف (َ)بمَا

طَاإلعاناتَالعامةَلبعضَاألفرادَالذينَيسعونَ منَحيثَصلتهَبشر كانَشخصَتنطبقَعليهَقاعدةَ"العبءَالعام"َأَو
األموالَالفيدراليةَاألخرىَ.للحصولَ تمَدفعَثمنَاللقاحَمنَقبلَالميديكيدَأَو َلَو َالحالة،َحت  تغيير َعىلَتمديدَالبقاءَأَو

 
 هل سجل تطعيم المريض محمي من الكشف؟

َلقاحَمرضَ) َواليةَماساتشوستسَيتلق   
 
َلكلَمريضَف  

ون  يتمََ(.COVID-19ستحتفظَإدارةَالصحةَالعامةَبسجلَإلكي 
طبيبتهَ.َاالحتفاظَبشية َللمريضَمعَطبيبهَأَو َمثلَالسجلَالطت  

 
َقاعدةَبياناتَاللقاحَتماما

 
 ( قبل الحصول عل اللقاح؟COVID-19هل سأحتاج إىل الخضوع الختبار مرض )
مرضَ) َاللقاحَ.COVID-19ال،َليسَهناكَحاجةَإلجراءَاختباَر  

ََ(َقبلَتلق 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.mass.gov/guides/how-to-prepare-for-your-covid-19-vaccine-appointment
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 ََاللقاح؟( COVID-19هل يجب أن يتلق  الشخص المصاب بمرض )
ةَعزلهم،COVID-19َال.َيجبَعىلَاألشخاصَالذينَُيعرفَأنهمَمصابونَبمرضَ) َانتهاءَفي  َالتطعيمَحت   

لتلق  (َاالنتظاَر
َبعدَ

 
ََأيامَمنَنتيجةَاختبارهمَاإليجابيةَ.10َأيامَمنَبدءَاألعراضَأو،َإذاَلمَتظهرَعليهمَاألعراض،َبعد10ََعادة

 
ََُحدث) ؟(COVID-19بمرض ) هل يجب تطعيم األشخاص الذين أصيبوا   

 
 (25/10/2021ف

َكمَمنَالوقتَ (.COVID-19نعم،َيجبَتطعيمَاألشخاصَالذينَسبقَلهمَاإلصابةَبمرضَ) َاآلن اءَحت  الَيعرفَالخي 
َمنَمرضَ)  

 
َمنَاإلصابةَبالمرضَمرةَأخرىَبعدَالتعاف

 
تظهر األدلة بأن األشخاص يحصلون على  (.COVID-19ستكونَمحميا

َكنتَقدَتعافيتَبالفعلَمنَمرضَ)(. COVID-19من خالل التطعيم الكامل مقارنةً باإلصابة بـ )حماية أفضل  َإذا -COVIDحت 
وسَالذيَيسببَمرضَ)َ-عىلَالرغمَمنَندرةَهذهَالحالةََ-،َفمنَالممكنَ(19 َ(َمرةَأخرىَ.COVID-19أنَتصابَبالفير

 
ي والية أو دولة أخرى بدوام

ن
ي )مثل الطالب والمتقاعدين وذوي الجنسية  هل يمكن لألشخاص الذين يعيشون ف

 
جزن

ي والية ماساتشوستس؟COVID-19المزدوجة( الحصول عل لقاح مرض )
ن
  ( ف

يعملونَأَوCOVID-19برنامجَالتطعيمَضدَمرضَ) نعمَ. َواليةَماساتشوستسَمخصصَلألفرادَالذينَيعيشونَأَو  
 
(َف

َالكومنولثَ.  
 
َالحصولَعىلَجرعتكََيدرسونَف

 
َكنتَقدَتلقيتَالجرعةَيمكنكَأيضا َواليةَماساتشوستسَإذا  

 
الثانيةَف

َواليةَأخرىَ.  
 
َأعطيتَلكَوقتَالجرعةَاألوىلَ. األوىلَف  

َالتأكدَمنَاالحتفاظَببطاقةَالتطعيمَالت  ََيرج 
 

  ؟(COVID-19ما هي فوائد الحصول عل لقاح مرض )
ثبتَأنَجميعَلقاحاتََ(.COVID-19(َعىلَحمايتكَمنَاإلصابةَبمرضَ)COVID-19سيساعدكَالتطعيمَضدَمرضَ)

َالوالياتَالمتحدةَفعالةَللغايةَ.COVID-19مرضَ)  
 
اءَإجراءَالمزيدَمنَالدراساتَحولَماَإذاََ (َالمتوفرةَف يواصلَالخي 

َمرضَ) َمنَنشر
 
َتقليلَفرصتكَ (.COVID-19كانتَاللقاحاتَتمنعَالناسَأيضا  

 
َف يساعدَارتداءَاألقنعةَوالتباعدَاالجتماع 

َ  
 
نقلهَلآلخرين،َلكنَهذهَاإلجراءاتَليستَكافيةَ.ف وسَأَو َلقاحَمرضَ) اإلصابةَبالفير  

َتلق  (COVID-19َإنَالجمعَبير 
سيوفرانَأفضلَحمايةَمنََلحمايةَنفسكَواآلخرينَ(CDCواتباعَتوصياتَمراكزَالسيطرةَعىلَاألمراضَوالوقايةَمنهاَ)

َ.(COVID-19مرضَ)
 

وس ) ات في  َ ؟(COVID-19هل ستعمل اللقاحات ضد متغي 
سالالتَمتحورةَجديدةَ. وساتَأثناءَانتشارهاَوظهوَر َالفير َأنَتتغير تراقبَمراكزَالسيطرةَعىلَاألمراضَوالوقايةَ منَالطبيع 

CDCَمنهاَ)  
 
وسَف اتَالفير َدلتاَ.(َتغير اتَمعَمتغير َذلكَالتغيير  

 
يعملَالعلماءَلمعرفةَالمزيدَحولَ الوالياتَالمتحدة،َبماَف

َلديناَبالفعلَ  
َكانتَاللقاحاتَالت  َخطورة،َوماَإذا َأكير

 
َكانَيمكنَأنَيسببَمرضا ،َوماَإذا مدىَسهولةَانتشارَكلَمتغير

وسَ) اتَمعينةَلفير َالناسَمنَمتغير َ (.COVID-19ستحم  َاآلن،َتشير َالدراساتَإىلَأنَاللقاحاتَتوفرَالحمايةَمنَحت 
يصابَالشخصَالمطّعمَمرضَ)َالسالالتَالمتحورةَالمعروفةَ. َعندمَا َللغايةَمنَالمرضَ(COVID-19حت  ،َفهوَمحم 

وسَالمسببَلمرضتعرفَعىلَالمزيدَعىلَالرابطَ الشديدَوالوفاةَ. اتَالفير CDCََ |(COVID-19)َمعلوماتَعنَمتغير

 
( وموديرنا Pfizer( نفس القدر من الحماية مثل لقاحي فايزر )Johnson & Johnson COVID-19هل يوفر لقاح )

(Moderna)؟  َ
ةَواالحتجاَزCOVID-19مرضَ)َجميعَلقاحات (َالثالثةَالمعتمدةَآمنةَوفعالةَللغايةَضدَاإلصابةَباألمراضَالخطير

َوالوفاةَ. (َضدJohnson & Johnsonَ(َمنَجونسونَآندَجونسونَ)Janssenكماَثبتتَفاعليةَلقاحَجانسنَ)َبالمستشق 
وسَ) َ(COVID-19السالالتَالمتحورةَلفير  

َالبلدانَالت   
 
َ،َمعَإجراءَبحثَف  

 
ف هذهَالسالالتَالمتحورةَالمعديةَبمَا بهَا

ازيلَ. َأنَلقاحَجانسنَ) ذلكَجنوبَإفريقياَوالي   
 
كةَجونسونَآندJanssenَهناكَفائدةَإضافيةَتتمثلَف (َمنَإنتاجَشر

لذلكَإذاَتمَعرضهَعليك،َفأنتَستأخذهَلمرةََ-(َالَيتطلبَسوىَحقنةَواحدةJohnson & Johnsonَجونسونَ)
َََألمر"َوالَتحتاجَإىلَتحديدَموعدَثاِنَ."واحدةَوقدَانتىهَا

 
 ؟ما هو ترصيح االستخدام الطارئ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
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)َ-حصلتَثالثةَلقاحاتَ فايزَر Pfizer ،َوموديرناَ)( Moderna ،َوجانسنَ)( Janssenََمنَإنتاجَجونسونَآندَجونسون)
(Johnson & Johnson عىلَترصيحَاالستخدامَالطارئَ)َ-(َ EUA َعىلَفايزَرالفيدرالية(َمنَإدارةَالغذاءَوالدواءَ

 
َكماَُوفق ،

.16ََلألشخاصَالذينَتبلغَأعمارهمَ أكي  اَأَو َ-ومعلوماتَأخرىَحولَاللقاحاتََ-تعرفَعىلَالمزيدَحولَماَيعنيهَهذَاعام 
/فايزر،َموديرنا،َوجونسونَآندَجونسونَ)يانسن(َ.  

نان  َالرعايةَ:َكومير َومقدم 
َصحائفَحقائقَالخاصةَبالمتلقير   

 
 ف

 
 

ي 
؟دارة الغذاء والدواء عل موافقة إ 19-حصول لقاح فايزر كوفيدماذا يعنن  

ََ  
 
وسَكورونا.َُيعرفَاللقاحَباسمَلقاحَفايزرَكوفيد23/8/2021َف 19َ-وافقتَإدارةَالغذاءَوالدواءَعىلَأولَلقاحَلفير

َ  
نان  َكومير الذينَتبلغََلدىَاألشخاص19َ-،َللوقايةَمنَكوفيد(Comirnaty, koe-mir’-na-tee)وُيسوقَلهَاآلنَباسم

َ.16َأعمارهمَ أكير اَأَو  عام 
َهوَنفسَلقاحَفايزرَ.  

نان  اَبموجبَترصيحَاالستخدامَالطارئَ)َلقاحَكومير
 
اَأيض متاح  (َلألشخاصEUAَالَيزالَلقاحَفايزَر

َ اوحَأعمارهمَبير 
اَوللجرعةَالثالثةَلبعضَاألفرادَالذينَيعانونَمنَنقصَالمناعةَ.15و12َالذينَتي  َعام 

َ
َ
 
منَالبياناتَحولَالسالمةEUAَبترصيحَاالستخدامَالطارئَ)مقارنة َا

 
(،َتتطلبَموافقةَإدارةَالغذاءَوالدواءَللقاحاتَمزيد

.َ  
اتَزمنيةَأطولَوتتضمنَبياناتَمنَالعالمَالحقيق  َوالتصنيعَوالفعاليةَعىلَمدىَفي 

ََ  
نان  َالموافقةَالكاملةَمنَإدارةَالغذاءَوالدواءَاألمريكيةَأنَلقاحَكومير  

يتمتعَاآلنَبنفسَمستوىَالموافقةَعىلَتعت 
َالوالياتَالمتحدة،َمثلَلقاحاتَالتهابَالكبدَوالحصبةَوالجدريَوشللَ  

 
َف  

اللقاحاتَاألخرىَالُمستخدمةَبشكلَروتيت 
َاألطفالَ.

أولَلقاحَيحصلَعىلَترصيحَطارئ،َألنهَأولَلقاحَلديهَبياناتَكافيةَللحصولَعىلَالموافقة19ََ-كانَلقاحَفايزرَكوفيدََ
جونسونَآندَجونسونَ. ءَعنَسالمةَوفعاليةَلقاحَموديرناَأَو  

َذلكَأيَشر  
َالكاملة.َالَيعت 

َخاللَموعدك
ي موعدي للتطعيم بلقاح مرض )

ن
 ؟(COVID-19ما الذي يمكن أن أتوقعه ف

َزيارةَالرابط CDCََ(َ|COVID-19)َعىلَتطعيمكَبلقاحَمرضَالحصولَيرج 

لكَمقدمَالرعايةَالصحية،ََ َسيقدمهَا  
َالمعلوماتَالت  َالتطعيم،َوماَه   

يمكنَتوقعهَعندَتلق  لالطالعَعىلَنصائحَحولَمَا
َالتطعيمَ.  

َيمكنكَاستخدامهاَلمراقبةَصحتكَبعدَتلق   
َ والمواردَالت 

 
  ؟(COVID-19) هل أحتاج إىل ارتداء قناع عندما أتلق  لقاح مرض

َأنفكَوفمكَأثناءَموعدكَ. َ نعم،َيجبَعليكَارتداءَقناعَيغط 
 

ن الجرعة األوىل والجرعة الثانية من لقاح مرض ) ي يجب أن أنتظرها بي 
ي فايزر )COVID-19ما المدة الن 

كن  ( Pfizer( لشر
 َ؟(Modernaوموديرنا )

 للقاح فايزر ) 21بتلقيك الحقنة الثانية بعد َيوىص
ً
 للقاح موديرنا ) 28( وبعد Pfizerيوما

ً
ومعَذلك،َ( Modernaيوما

َأيَوقتََإذاَتلقيتَالحقنةَالثانية  
اَبالكامل.َف  يجبَأالَتحصلَعىلَالجرعةَالثانيةَبعدَالتاريخَالُموضَبه،َفالَتزالَُمطعم 

َوقتَأبكرَمنَ  
 
)21َف َللقاحَفايزَر

 
َللقاحَموديرناَ)28َ(َأَوPfizerيوما

 
(َمنَإنتاجJanssenَلقاحَجانسنَ)(.Modernaَيوما

َ(َهوَلقاحَمنَجرعةَواحدةَفقطَ.Johnson & Johnsonجونسونَآندَجونسونَ)
 

( مقارنة COVID-19( ضد مرض )Moderna( أو لقاح موديرنا )Pfizerما مدى فعالية جرعة واحدة من لقاح فايزر )
؟ ن  بجرعتي 

( َكلقاحاتَذاتCOVID-19َ(َضدَمرضَ)Moderna(َولقاحَموديرناَ)Pfizerلمَتتمَدراسةَلقاحَفايزَر (َالستخدامهما
َكاملَ. جرعةَوحيدةَ. َاللقاحَليتمَتحصينهمَبشكل  

َيجبَأنَيحصلَالناسَعىلَجرعت 
 

ي بعد التطعيم؟
َ َهل ستتم مراقبن 

َشديد(َمنَأيَسببَستتمَمالحظتهمَلمدةَ 30َاألشخاصَالذينَلديهمَتاريخَمنَالحساسيةَالمفرطةَ)ردَفعلَتحسس 
 دقيقةَ.15َتتمَمراقبةَجميعَاآلخرينَلمدةَ دقيقةَ.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html


 

 8من  4صفحة 

 

 
ء إلظهار إثبات حصوىلي عل التطعيم ي

 ؟هل سأتلق  أي شر
كَبلقاحَمرضَ) ورقةَمطبوعةَتخي  َبطاقةَتطعيمَأَو

 (َالذيَتلقيته،َوتاريخَتلقيه،َومكانَتلقيهَ.COVID-19يجبَأنَتتلق 
َالتأكدَمنَاالحتفاظَبهذهَالبطاقةَلجرعتكَالثانيةَ. َيمكنكَالتقاطَصورةَلبطاقتكَكنسخةَرقميةَاحتياطيةَ. يرج 

 
كَبالمزيدَعنَلقاحَمرضَ) َتخي   

ونيةَمنَصحيفةَالحقائقَالت  إلكي  َنسخةَورقيةَأَو (َالمحددCOVID-19َيجبَأنَتتلق 
مَلكَ.

ّ
َتحتويَعىلَمعلوماتCOVID-19َيحتويَكلَلقاحَلمرضَ) الذيَقد  

(َعىلَصحيفةَالحقائقَالخاصةَبهَالت 
َهذاَاللقاحَالمحددلمساعدتكَ  

َ:َعىلَفهمَمخاطرَوفوائدَتلق   
نان  َ.موديرنا،َوجونسونَآندَجونسونَ)يانسن(َ،فايزَر/كومير

 
 

َ ؟(COVID-19ماذا أفعل إذا فقدت بطاقة سجل التطعيمات الخاصة بالتطعيم ضد مرض )
َلديكَبعضَالخياراتَ:

الموقعَالذيَتمَتطعيمكَ .1 يمكنهمَطباعةَنسخةَأخرىَمنَ فيهَ.اتصلَبمقدمَالرعايةَالصحيةَالخاصَبكَأَو
َسجلكَ.

َعىلَتطبيقَ .2
 
َأيضا

 
نامجَ.safe-vسجلكَسيكونَمتوفرا َالي   

 
َََ،َإذاَقمتَبالتسجيلَف

ةَإىلَإدارةَالصحةَالعامةَبالواليةَ.َاستمارةَطلبَسجلَالتطعيميمكنكَتعبئةَ .3 َتذهبَمباشر  
َكنتَ الت  إذا

َحصلتَعليها،َوليسَفقطَلقاحَ  
َكاملَلجميعَاللقاحاتَالت  ستستخدمَهذهَاالستمارة،َفستحصلَعىلَسجل

يصلَإىلَ(COVID-19)مرضَ  أسابيعَللحصولَعىلَسجالتكَ.6َ،َوقدَيستغرقَاألمرَمَا
َا . أ َورقي 

 
َسجال َصورةَورقية.َستتلق   

 
يدَف َمالحظةَأنهَيجبَتوثيقَهذاَالنموذجَقبلَتقديمهَوإرسالهَبالي  ُيرج 

َماساتشوستسَ)بأيَتطعيماتَتلقيتهاَوتمَإبالغَ  
 
َف َبَ(MIISنظامَمعلوماتَالتحصير  َطاقةَلقاحبها.َلنَتتلق 

 .COVID-19َمرض
 

َموقعَتطعيمَشامل،َفراجع  
 
َالتعليماتَالخاصةَبطلباتَسجلَالتطعيمَ.َإذاَتلقيتَاللقاحَف

َبعدَالحصولَعىلَالتطعيم
ي لقاح مرض )

َ ؟(COVID-19ماذا أفعل إذا عانيت من أعراض بعد تلق 
جانبيةَبعدَالتطعيمَ)مثلَالتعبَوالصداعَ َبعضَاألشخاصَمنَآثاَر  

َعالماتَطبيعيةَيعان  َموقعَالحقن(،َوه   
 
واأللمَف

َالحمايةَ.  
َ عىلَأنَجسمكَيبت   

الجانبيةَعىلَقدرتكَعىلَالقيامَباألنشطةَاليومية،َولكنَيجبَأنَتختق  قدَتؤثرَهذهَاآلثاَر
َغضونَأيامَقليلةَ.  

 
التذوق،َف ف السعالَأوَفقدانَحاسةَالشمَأَو يجبَإذاَظهرتَعليكَأعراضَتنفسيةَمثلَسيالنَاألنفَأَو

َالخضوعَلالختباَر  
 
َف تحدثَإىلَمقدمَالرعايةَالصحيةCOVID-19َالخاصَبالكشفَعنَاإلصابةَبمرضَ)َعليكَالتفكير (َأَو

َبعدَأنَتحصلَعىلَاللقاحَ.COVID-19منَالممكنَأنَتصابَبمرضَ) .الخاصَبك َ (َحت 
 
َكنتَمريضا لَإذا َالمي    

 
ابقَف

َالتَوتجنبَاالتصالَالوثيقَمعَاآلخرينَ.  
 
َذلكَعىلَعملكَ.قدَترغبَف َكيفيةَتأثير َحققَمنَصاحبَالعملَالخاصَبكَحول

 
َباألدويةَ شديدَبعدمَالراحة،َتحدثَإىلَمقدمَالرعايةَالصحيةَالخاصَبك،َوالذيَقدَيوض  شعوَر َكانَلديكَأيَألمَأَو إذا

.َ األسيتامينوفير  َأَو َالَتستلزمَوصفةَطبية،َمثلَاأليبوبروفير   
َمكانَ الت   

 
بعدمَالراحةَف الحقنة،ََوخزةلتقليلَاأللمَوالشعوَر

مَبتحريكهَ.
ُ
ق باالنزعاجَالناتجَعنََضعَقطعةَقماشَنظيفةَوباردةَومبللةَعىلَالمنطقة،َواستخدمَذراعكَأَو لتقليلَالشعوَر

َمنَالسوائلَوارتِدَمالبسَخفيفةَ. بَالكثير بعدمَالراحةَم الحم،َاشر َمعظمَالحاالت،َيكونَالشعوَر  
 
َف

 
األلمَأمرا نَالحمَأَو

،َولكنَاتصلَبمقدمَالرعايةَالصحيةَالخاصَبكَإذاَ:
 
َطبيعيا

 َمكانََازداَد  
 
األلمَف أَو َساعة24َالحقنةَبعدََوخزةاالحمراَر

 َبعدَبضعةَأيام  
تختق  أنهَا الَيبدَو الجانبيةَتشعركَبالقلقَأَو َكانتَاآلثاَر

 
ي 
ي اإلبالغ عن أي آثار جانبية لدي بعد تلق 

  ؟(COVID-19لقاح مرض )كيف يمكننن
ََ(V-safeتطبيقَ) َتستخدمَالرسائلَالنصيةَواستطالعاتَالويبَلتوفير هوَعبارةَعنَأداةَقائمةَعىلَالهاتفَالذك 

َ (.COVID-19فحوصاتَصحيةَشخصيةَبعدَتلقيكَلقاحَمرضَ) مراكزَالسيطرةَعىلv-safeَتطبيقَ)َعي  (،َيمكنكَإخباَر

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.mass.gov/doc/miis-immunization-record-request/download
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جانبيةَبعدَالحصولَعىلَلقاحَمرضَ)(َبشعةCDCَاألمراضَوالوقايةَمنهاَ) َكانَلديكَأيَآثاَر َ (.COVID-19إذا
 
اعتمادا

(َلالطمئنانَعليكَوالحصولَعىلCDCَعىلَإجاباتك،َقدَيتصلَشخصَماَمنَمراكزَالسيطرةَعىلَاألمراضَوالوقايةَمنهاَ)
َكنتَبحاجةCOVID-19َ)(َبالحصولَعىلَالجرعةَالثانيةَللقاحَمرضv-safeَوسيذكركَتطبيقَ) مزيدَمنَالمعلوماتَ. (َإذا

َ إىلَواحدةَ.  
 
َزيارة(safe-vتطبيقَ)َللتسجيلَف َلماَبعدَالتطعيمَ،َيرج  َ .CDCَ|َ(safe-V)َالفاحصَالصح 

 
َاالتصالَبمقدمَالرعايةَالصحيةَالخاصَبكَ.

 
َكانتَلديكَأيةَشواغل،َفيمكنكَأيضا يمكنكَأنتَأوَمقدمَالخدمةَاإلبالغََإذا

جانبيةَلنظامَاإلبالغَعنَاألحداثَ َتديرهَالحكومةَالفيدراليةَ.(VAERSللقاحَ)َالضارةعنَأيَآثاَر َ،َوهوَنظامَقوم 
 

؟COVID-19كم من الوقت يستغرق األمر بعد الحصول عل لقاح مرض )
ً
َ ( ليكون فعاال

وسَ المناعةَبعدَالتطعيمَ.عادةَماَيستغرقَالجسمَبضعةَأسابيعَلبناءَ َأنهَمنَالممكنَإصابةَشخصَبالفير  
هذاَيعت 

ةَوقدَيمرضَ.COVID-19المسببَلـمرضَ) بعدهَمباشر َ (َقبلَالتطعيمَأَو َلتوفير  
 
هذاَألنَاللقاحَلمَيكنَلديهَالوقتَالكاف

َمنَلقاحَموديرنا الحمايةَ. تلقتَجرعتير  َبالكاملَإذَا
 
لقاحModerna)َيتمَاعتباركَمطعما )َ(َأَو (َضدَمرضPfizerَفايزَر

(COVID-19(َجرعةَواحدةَمنَلقاحَجانسن (َمنذJohnson & Johnsonَ(َمنَجونسونَآندَجونسونَ)Janssen(َأَو
َمنَ َ.14َأكير

 
ََيوما

 
 

ي توفرها 
ََ ؟(COVID-19) ضدلقاحات الكم من الوقت تبق  مدة الحماية الن   

 
 (25/10/2021)ُحدثَف

َتستمرَحمايةَ وسَقدََوَ.(COVID-19) ضدَلقاحاللمَُيعرفَبعدَإىلَمت  تظهرَالدراساتَالحديثةَأنَالحمايةَمنَالفير
الوقت.َ َأنَمراكزَالسيطرةَعىلَاألمراضََوتنخفضَبمروَر  

 
َمجموعاتَمعينةَ(CDCَ)والوقايةَمنهاَهذاَهوَالسببَف توض 

َ.منشطةبالحصولَعىلَجرعةَ
َالحصولَعىلَجرع  

َيمكنت   (27/9/2021؟َ)جديدَمنشطةةَمت 
وكيفيةَالحصولَعىلَواحدةَقمَبزيارةََلها،َ،َومنَهوَالمؤهلجرعاتَالمنشطةللحصولَعىلَمعلوماتَحولَماهيةَال

 .COVID-19 Booster | Mass.govاألسئلةَالمتداولةَحولَ
 بشكل كامل؟

ً
ي أحتاج إىل اتباعها بعد أن أكون مطعما

َ ما هي اإلرشادات الن 
َتوقفواَعنَالقيامَبهاَبسببَالجائحةَ.يمكنَ  

َالقيامَببعضَاألشياءَالت   
 
لمزيدَ لألشخاصَالذينَتمَتطعيمهمَبالكاملَالبدءَف

َزيارةَالرابطَ َ(َ|COVID-19)َلألشخاصَالذينَتمَتطعيمهمَبالكاملَضدَمرضتوجيهاتَمنَالمعلومات،َيرج 
Mass.gov.َ

 

َسالمةَاللقاح
َ؟( آمنJohnson & Johnsonهل لقاح جونسون آند جونسون )

ةCOVID-19َجميعَلقاحاتَمرضَ) توفرَمستوياتَعاليةَمنَالحمايةَضدَاألمراضَالخطير (َآمنةَوفعالةَللغاية؛َأنهَا
َ َالمستشق   

 
ف ةَ والوفاةَ.واالحتجاَز حدوثَحاالتَنادرةَولكنهاَخطير ،َلجلطاتَالدمَوانخفاضَالصفائحَالدمويةهناكَخطَر

َالجسمَبإتالفَالخالياَالعصبية،َمماَيؤديَإىلَضعفَالعضالتَأوَمتالزمةَغيالنَباريهَ)حيثَ  
 
المناعةَف يقومَجهاَز

َلقاحَجونسونَآندَجونسونَ)  
َبعضَاألحيان(،َلدىَاألشخاصَبعدَتلق   

 
فرصةَ (.COVID-19(َضدَمرضَ)J&Jوالشللَف

صحيفةَالحقائقَعنَلقاحَراجعََحدوثَأيَمنَهذينَاألمرينَمنخفضةَللغاية،َوفوائدَالتطعيمَتفوقَهذهَالمخاطرَ.
(Johnson & Johnson(ََالصادرةَعنَإدارةَالغذاءَوالدواء)FDA)َ.َللمزيدَمنَالمعلومات َ

 
؟
ً
ي معرفة ما إذا اللقاح آمنا

 كيف يمكننن
ا َمنَأيَمستحرص  ةَ تَصيدالنيةَأخرىَ.منَالمهمَأنَتعرفَأنَاللقاحاتَتخضعَالختباراتَأكير َمجموعاتَصغير

،َتتلق 
 
أوال

.َ بعدَذلك،َيتمَإعطاءَاللقاحَلألشخاصَالذينَلديهمَخصائصَمعينةَ)مثلَالعمرَوالعرقَ منَالناسَاللقاحَالتجريت  
فعاليتهَوسالمتهَ. والصحةَالبدنية(َ. اتَاآلالفَمنَاألشخاصَواختباَر مَيتمَإعطاءَاللقاحَلعشر
ُ
َث

 
(َالتابعةَلمراكزَالسيطرةَعىلَاألمراضَوالوقايةَمنهَاACIP)َاللجنةَاالستشاريةَلممارساتَالتحصير ََقامتَبعدَذلك،

(CDC.ََأمَال
 
َوآمنا

 
َكانَاللقاحَفعاال ءَوالدواءَوتقومَاللجنةَبتقديمَالمشورةَإلدارةَالغذَاَ(َبفحصَالبياناتَلمعرفةَماَإذا

https://www.mass.gov/guidance/guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated-against-covid-19
https://www.mass.gov/guidance/guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated-against-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/324167-a-consumer-facing-three-vaccines-8.5x11-final-print.pdf
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
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(FDA.) (َتقومَإدارةَالغذاءَوالدواءFDA(َالبياناتَوالنصائحَالمقدمةَمنَلجنة  
 
َكانتَستوافقACIPَ(َبالنظرَف ماَإذا (َوتقرَر

اءَمنَأنَاللقاحَفعالَوآمنَ.كل هذه الخطواتتمتَالموافقةَعىلَاللقاحَفقطَبعدَاالنتهاءَمنَ عىلَاللقاحَ. َ،َوتأكدَالخي 
 

مَبزيارةَالرابط
ُ
َالوالياتَالمتحدةَ|COVIDَ-19ضمانَسالمةَلقاحاتَمرضَ)َق  

 
َللمزيدَمنَالمعلوماتَ.CDCَ(َف

 
 كيف تكون اللقاحات آمنة إذا تم انتاجها بهذه الشعة؟

َلتطويرَلقاحَمرضَ)  
َ.(COVID-19تمَتشيعَالجدولَالزمت 

 
َ ،َلكنَلمَتتمَالتضحيةَبعاملَالسالمةَأبدا

 
َتوضيحا فيماَيىل 

َلكيفيةَالقيامَبذلكَ:
وسَمرضَ) لدينا بالفعل معلومات مفيدة:  .1 َتمتCOVID-19َيعدَفير  

وساتَكوروناَالت  َمنَعائلةَفير
 
(َجزءا

ةَطويلةَ. وسَكوروناَ دراستهاَلفي  اءَمعلوماتَمهمةَمنَفاشياتَفير مَالخي 
ّ
َساعدتهمَعىلَتطويَرتعل  

األخرىَالت 
منَالصفرَ.(COVID-19لقاحَمرضَ) َ،َلذلكَلمَنبدَأ

َمنَاألموالَلدعمَ قامت الحكومات بتمويل أبحاث اللقاح:  .2 استثمرتَالوالياتَالمتحدةَوحكوماتَأخرىَالكثير
َعملهاَ.  

 
كاتَاللقاحاتَف َعىلَالتحركَبشعةَ. شر ساعدَالعملَمعَالبلدانَاألخرىَالباحثير  َكمَا

ي التجارب الشيرية: ش .3
ن
َ ارك الكثي  من األشخاص ف  

 
َمنَالناسَالمساعدةَمنَخاللَمشاركتهمَف أرادَالكثير

َ. دراساتَاللقاحَ. َالبحثَعنَمتطوعير   
 
كاتَبحاجةَإىلَقضاءَالوقتَف َلمَتكنَالشر

ي نفس وقت دراسات السالمة:  .4
ن
كاتَاللقاحاتَقادرةَعىلَصنعَوتخزينَجرعاتَمنَاللَتم التصنيع ف قاحَكانتَشر

أنَاللقاحاتَكانتَآمنةَ َنفسَالوقتَالذيَكانتَتجريَفيهَالدراساتَ)تسمَالتجاربَالشيرية(َإلظهاَر  
 
ف

َأنَاللقاحاتَكانتَجاهزةَللتوزيعَبمجردَالموافقةَعليهاَ. وفعالةَ.  
َهذاَيعت 

 
 

  كيف تكون آمنة إذا كنا ال نعرف اآلثار الجانبية طويلة المدى؟
َفايزر َلقاحاتَ)همَاوموديرناََلقاج 

 
اختصارا اءَلقاحاتَالحمضَالريبوزيَالمرسالَأَو لقاحَ (.mRNAلقاحانَيسميهماَالخي 

(َهوَلقاحَيسمَ"لقاحَالناقالتJohnson & Johnsonَ(َمنَإنتاجَجونسونَآندَجونسونَ)Janssenجانسنَ)
وسية"َ. َلس الفير َالتجاربَعىلَالحيواناتَوالبشر  

 
َمنَاللقاحاتَف َكالَالنوعير  َكانَمرضَ نواتَ.تمتَدراسة منَناحيةَأخرى،

(COVID-19(َالجانبيةَطويلةَالمدىَلعدوىَمرض َواآلثاَر
 
َعامَتقريبا َمنذَحواىل 

 
COVID-19َ(َموجودا  

 
َمعروفةَف (َغير

ةَ. األفضلَللصحةَوالسالمةَعىلَالمدىَالطويلَ. الغالبَوقدَتكونَخطير ََلذلك،َفإنَالتطعيمَهوَالخياَر
 

َتتبعَاآلثاَر  
 
اءَف َ. (.COVID-19الجانبيةَللقاحَمرضَ)َسيستمرَالخي  َالتجاربَالشيريةَلمدةَعامير   

 
 سيتمَتتبعَاألشخاصَف

مركَزَ(v-safe)َيمكنَلألشخاصَاآلخرينَالذينَيحصلونَعىلَاللقاحَاستخدامَأداةَتسم عىلَهواتفهمَالذكيةَإلخباَر
جانبCDCالسيطرةَعىلَاألمراضَوالوقايةَمنهاَ) َكانَلديكَأيَآثاَر -COVIDيةَبعدَالحصولَعىلَلقاحَمرضَ)(َبشعةَإذا

َتطبيقَ) .(19 تعرفَعىلَالمزيدَ (َمشاركةَالمعلوماتَلمدةَتصلَإىلَعامَواحدَبعدَتلقيهمَاللقاحَ.v-safeيمكنَلمستخدم 
َالرابطَ َ َ.cdc.gov/vsafeعي 

 
 ( لها أي آثار جانبية؟COVID-19هل لقاحات مرض )

جانبيةَبعدَ َالحمايةَ.قدَيصابَبعضَاألشخاصَبآثاَر  
َعالماتَطبيعيةَعىلَأنَجسمكَيبت  قدَتؤثرَهذهَ التطعيم،َوه 

َغضونَأيامَقليلةَ.  
 
َف  

الجانبيةَعىلَقدرتكَعىلَالقيامَباألنشطةَاليومية،َولكنَيجبَأنَتختق  َ اآلثاَر الجانبيةَاألكير اآلثاَر
ا َموقعَالحقنَوآالمَالعضالتَو/َأَو  

 
َطفيفةَوتشملَالتعبَوالصداعَواأللمَف

 
لمفاصلَوالقشعريرةَوالغثيانَو/َأَوشيوعا

ءَوالحمَ.  
َالق 

 
ي بمرض )COVID-19هل يمكن للقاح مرض )

ي إصابن 
ن
َ؟(COVID-19( أن يتسبب ف

( )Pfizerال.َلقاحاتَفايزَر كةَجونسونَآندَجونسونَ)Janssen(َوجانسنَ)Moderna(َوموديرنَا  Johnson(َمنَإنتاجَشر
& Johnsonَ وسَالح  َأنَلقاحَمرضَ) (.COVID-19المسببَلمرضَ)(َالَتحتويَعىلَالفير  

(َالCOVID-19َهذاَيعت 
َبمرضَ)

 
لذلك،َإذَا .(cdc.gov)(COVID-19)حقائقَحولَلقاحاتَمرضََ)المصدرَ: (.COVID-19يمكنَأنَيجعلكَمريضا
حصلتَعىلَاللقاح،َفستحتاجَإىلَالعزلَ.COVID-19لمرضَ)كانتَنتيجةَاختباركَ َلَو َ(َإيجابية،َحت 

 َ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html


 

 8من  7صفحة 

 

َ ؟(COVID-19هل يجب عل شخص لديه تاريخ من الحساسية أن يحصل عل لقاح مرض )
)ال  كةJanssenَ(َأوَجانسنَ)Moderna(َأوَموديرناَ)Pfizerيجبَعليكَأنَتحصلَعىلَلقاحَفايزَر (َمنَإنتاجَشر

Johnson & Johnsonَجونسونَ)جونسونَآندَ
 
َالشديدَ)يسمَأيضا َمنَردَالفعلَالتحسس 

 
َكانَلديكَتاريخا (َإذا

َاللقاحَ.  
 
َ الحساسيةَالمفرطةَأليَمكونَف َكانَلديكَتاريخَمنَردَالفعلَالتحسس  َموجودََالشديدَتجاهإذا َآخرَغير

 
شيئا

َالل  
َاللقاح،َناقشهَمعَمقدمَالرعايةَالصحيةَالخاصَبكَقبلَتلق   

 
َقاحَ.ف

 
َأنَتتسببَلقاحاتَمرضَ)  

 
َشديد،َإالَأنCOVID-19َعىلَالرغمَمنَوجودَاحتمالَضئيلَف َحدوثَردَفعلَتحسس   

 
(َف
َغضونَبضعَدقائقَإىلَساعةَواحدةَبعدَالحصولَعىلَاللقاحَ.  

 
َف
 
َ هذاَيحدثَعادة

َلوَلمَيكنَلديهمَحساسية،َلمدةَ -COVIDالحصولَعىلَلقاحَمرضَ)دقيقةَعىلَاألقلَبعد15ََتتمَمراقبةَالجميع،َحت 
19.)َ

 
 

َ؟ما هي مكونات اللقاح
التكسَ. موادَحافظةَأَو َأَو جيالتير  -COVIDتشدَصحائفَالحقائقَالخاصةَبلقاحَمرضَ) الَتحتويَاللقاحاتَعىلَبيضَأَو

َالرعايةَمكوناتَكلَلقاح19 َومقدم 
ََ(َللمتلقير   

 
/فايزر،َموديرنا،َوجونسونَآندَ:3َ-2َالصفحاتف  

نان  جونسونَكومير
َ)يانسن(َ.

 
 

 ذات يوم. 
ً
  ؟(COVID-19هل من اآلمن ىلي الحصول عل لقاح ) أود أن أنجب طفال

َمركزَالسيطرةَعىلَاألمراضَوالوقايةَمنهاَ)نعم َلقاح(CDCَ.َُيوض   
َيحاولنَالحملCOVID-19ََمرضََبتلق   

للنساءَالالن 
َالمستقبلَ.  

 
قدَيصبحنَحواملَف  اآلن،َأَو

َ

َالحملCOVID-19ََالُمنتجةَبعدَلقاحَمرضَاألجسامَالمضادةَالَيوجدَدليلَعىلَأنَ-  
أنَمكوناتَاللقاحَستسببَأيَمشاكلَف  أَو

َالمستقبلَ.  
ف   اآلنَأَو

َذلكَلقاحاتَمرضَ  
َالواقع،َالَيوجدَدليلَعىلَأنَأيَلقاحات،َبماَف   

َالخصوبةَلدىَالنساءَأَوCOVID-19ف   
،َتسببَمشاكلَف 

 الرجالَ.
 

َ  
والوقاية  لألشخاص الذين يرغبون في إنجاب طفل | مركز السيطرة على األمراض COVID-19لقاحات تعرفَعىلَالمزيدَف 

 .منها

 
ََ؟(COVID-19هل يجب عل الشخص الحامل أو المرضع الحصول عل لقاح مرض )

َُيَو نعمَ. بتقديمَلقاحاتََلكليةَاألمريكيةَألطباءَالنساءَوالتوليَدواَ(CDC)مركزَالسيطرةَعىلَاألمراضَوالوقايةَمنهَاَض 
(COVID-19.َالمرضعات َ(َللحواملَأَو

زيدَعدوىَمرضَ
ُ
ةَوالوالدةَالمبكرةَ.COVID-19َت َأثناءَالحملَمنَخطرَاإلصابةَبأمراضَخطير

 
المرضعاتَ. َللحواملَأَو شخص  َكانتَلديكَأسئلة الحصولَعىلَالتطعيمَهوَاختياَر َاللقاحَمعَمقدمَالرعايةََإذا  

فناقسر
َالصحيةَالخاصَبكَ.

 
َ؟( آمنة لألطفالCOVID-19هل لقاحات مرض )

َهذاَ  
 
)ف 12ََ(َمرصحَبهَلألشخاصَالذينَتبلغَأعمارهمPfizerَالوقت،َلقاحَفايزَر أكير َأَو

 
)وحاصلَعىلَالموافقةََعاما

(16َالكاملةَلألشخاصَالذينَتبلغَأعمارهمَ اَوأكي  (َمنَإنتاجJanssenَ(َولقاحَجانسنَ)Moderna،َولقاحَموديرناَ)عام 
َ.18َشخاصَالذينَتبلغَأعمارهمَ(َمرصحَبهماَلأَلJohnson & Johnsonجونسونَآندَجونسونَ) أكي  َأَو

 
يجبَأالَ عاما

َلقاحَمرضَ)
 
َاألطفالَوالمراهقونَاألصغرَسنا َهذاَالوقتَ.COVID-19يتلق   

 
َ(َف

 
؟DNA( الحمض النووي )COVID-19هل سيغي  لقاح مرض ) ي   ( الخاص ن 

https://www.acog.org/en/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-Pregnant-and-Lactating-Patients-Against-COVID-19


 

 8من  8صفحة 

 

تتفاعلَمعَالحمضَالنوويَ)COVID-19لقاحاتَمرضَ)َالَ. َأَو َبكَبأيَشكلَمنَاألشكالَ.(َالخاصDNAَ(َالَتغيرّ
 

.َ وسَمعير  َكيفيةَمحاربةَفير المناعةَلدينا مَاللقاحاتَجهاَز
ّ
مناعةَضدَ تعل تعملَمعَدفاعاتَالجسمَالطبيعيةَلتطويَر إنهَا

(َإىلَالدخولَداخلَنواةَالخلية،َحيثَيتمCOVID-19َمنَأجلَالقيامَبعملها،َالَتحتاجَلقاحاتَمرضَ)َالمرضَبأمانَ.
َمعَحمضناَالنوويَ) (.DNAوويَ)االحتفاظَبحمضناَالن

 
َأنَاللقاحَالَيتفاعلَأبدا  

(َبأيَشكلَمنَاألشكال،DNAَهذاَيعت 
هَ. َ وليسَلديهَطريقةَلتغيير

 
َالمستقبلَ.  

 
َنهايةَالعملية،َتكونَأجسامناَقدَتعلمتَكيفيةَالحمايةَمنَالعدوىَف  

 
هذهَاالستجابةَالمناعيةَوصنعَ ف

منَاإلَص يحمينَا َأجسامناَ.األجسامَالمضادةَهوَمَا  
وسَالحقيق  حقائقَحولَلقاحاتََ)المصدرَ: ابةَبالعدوىَإذاَدخلَالفير

َ(COVIDَ(cdc.gov))- (19مرضَ
 

 تم اختبار اللقاحات؟
ْ
 َ عل من

)تمَتقييمَسالمةَ 16ََلدىَاألشخاصَالذينَتبلغَأعمارهمََ(COVID-19(َضدَمرضَ)Pfizerلقاحَفايزَر  
 
َف أكير َأَو

 
عاما

َالوالياتَالمتحدةَوأوروباَوتركياَوجنوبَإفريقياَوأمريكاَالجنوبيةَ.  
 
َأجريتاَف َشيريتير  َكانَ دراستير  %50.6َبشكلَعام،
و َمنَالذكوَر ،9.1َ%َمنَالبيض،َو83.1%َمنَاإلناث،َو49.4منَالمشاركير   

َمنَأصلَأفريق  األمريكيير  %َمنَالسودَأَو
،َو28.0و  

التيت  َأَو  
،َو4.3%َمنَأصلَهيسبان  َ.0.5%َآسيويير  سكانَأالسكاَاألصليير  َأَو  %َمنَالهنودَالحمرَاألمريكيير 

َاألصغرَ لدىَالمراهقير  َعىلَتمتَدراسةَسالمةَلقاحَفايزَر
 
2,260ََسنا اوحَأعمارهمَبير 

َتي 
 
َالواليات15ََو12َمراهقا  

 
َف
 
عاما

ََالمتحدةَ.
 

18ََلدىَاألشخاصَالذينَتبلغَأعمارهمََ(COVID-19(َضدَمرضَ)Modernaلقاحَموديرناَ)تمَتقييمَسالمةَ أكي  َأَو
 
عاما

َالوالياتَالمتحدةَ.  
 
َكانَ ف و52.7بشكلَعام، َمنَالذكوَر %َمنَالبيض،79.2َ%َمنَاإلناث،َو47.3%َمنَالمشاركير 
،َو10.2و  

َمنَأصلَأفريق  األمريكيير  ،َو20.5%َمنَالسودَأَو  
التيت  َأَو  

،َو4.6%َمنَأصلَهيسبان  %َمن0.8َ%َآسيويير 
،َوَالهنوَد سكانَأالسكاَاألصليير  َأَو َ %َمنَمتعدديَاألعراقَ.2.1%َمنَسكانَآخرين،َو2.1الحمرَاألمريكيير 

 
لدىَاألشخاصََ(Johnson & Johnson)َ(َمنَإنتاجَجونسونَآندَجونسونJanssenلقاحَجانسنَ) تمَتقييمَسالمة

18ََالذينَتبلغَأعمارهمَ وتشيىل  َو َوالبير ازيلَوجنوبَإفريقياَوكولومبياَواألرجنتير  َالوالياتَالمتحدةَوالي   
 
َفماَفوقَف

 
عاما

َكانَ والمكسيكَ. َالتجاربَمنَاإلناث،َو45بشكلَعام،  
 
َف %َمنَالبيض،58.7َ%َمنَالذكور،َو55%َمنَالمشاركير 

َم19.4و األمريكيير  ،َو%َمنَالسودَأَو  
،َو45.3نَأصلَأفريق   

التيت  َأَو  
،َو3.3%َمنَأصلَإسبان  %َمن9.5َ%َآسيويير 

،َو /َسكانَأالسكاَاألصليير  المحيطَالهادئَاآلخرين،0.2َالهنودَاألمريكيير  سكانَجزَر َأَو %َمنَسكانَهاوايَاألصليير 
َمعروفةَ.1.4%َمنَمجموعاتَعرقيةَمتعددة،َو5.6و َ%َكانواَأجناسَغير

 

َمزيدَمنَالمعلومات
َ
ُ
ونيةَالخاصةَبمراكزَالسيطرةَعىلَاألمراضَوالوقايةَمنهاَ)ق بشكلَمتكرَرCDCمَبزيارةَالصفحاتَاإللكي  َيتمَتحديثهَا  

(َالت 
َ(:COVID-19حولَالتطعيمَضدَمرضَ)

 َفوائدَالحصولَعىلَلقاح(َ19مرض-COVID)َ
 (َ19كيفَتعملَلقاحاتَمرض-COVID)َ
 الخرافاتََو(َ19الحقائقَحولَلقاحاتَمرض-COVID)َ
 (َ19األسئلةَالمتكررةَحولَالتطعيمَبلقاحَمرض-COVID)ََ

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.fda.gov/media/144413/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/146304/download
https://www.fda.gov/media/146304/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

