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 ):COVID-19لقاح مرض (

 األسئلة المتكررة
ي  ُحّدَث 

2021نوفم��  3 ��  
 COVID| ( Mass.gov-19( األسئلة المتكررة حول لقاح مرض

 
 جدول المحتويات

 قبل الحصول ع� التطعيم -
 خالل موعدك -
 بعد الحصول ع� التطعيم -
 سالمة اللقاح -
 مزيد من المعلومات -

 

 قبل الحصول ع� التطعيم
ن ع�ي دفع ثمن اللقاح؟  هل سيتعني

 
ً
، فستتم محاسبته دون  لجميع األشخاص من ِقبل الحكومة الفيدرالية.  ال. يتم توف�ي اللقاح مجانا � ص�ي إذا كان لديك تأمني

ي اللقاح.  ومع ذلك، ال تحتاج تحملك أنت أي تكلفة. 
 لتل��

ً
لن ُيطلب منك أبدًا رقم بطاقة ائتمان لتحديد  إ� أن تكون مؤمنا

  موعد. 
 

؟
ً
ي اللقاح مجانا

ن تل��  هل يمكن للمهاجرين غ�ي القانونيني
ي والية ماساتشوستس.  نعم. 

ي لجميع األشخاص ��
ي ذلك  اللقاح نفسه مجاي�

� الص�ي (بما ��  Medicareسيغ�ي التأمني
، قد يطلب مقدمو الرعاية الصحية  طاء اللقاح. ) تكلفة إعMedicaidو � ص�ي بالنسبة للمر�� الذين ليس لديهم تأمني

 . �  تعويض من الحكومة الفيدرالية عن تكلفة إعطاء اللقاح للمهاجرين غ�ي القانونيني
 

ي الحصول ع� اللقاح إذا لم يكن لدي بطاقة هوية؟
 هل ال يزال بإمكاىن

.  لقاح حى� اليمكنك الحصول ع�  نعم.  � ص�ي أو رخصة قيادة أو رقم ضمان اجتما�ي للمزيد من  لو لم يكن لديك تأمني
م بزيارة الرابط  

ُ
 .) الخاص بكCOVID-19كيف تستعد لموعد لقاح مرض (المعلومات ق

 
 ع� حالة الهجرة الخاصةهل سيؤثر الحص

ً
 بالشخص؟ ول ع� اللقاح سلبا

ي عالج مرض (
ي ذلك اللقاح) كجزء من تحديد ما إذا  COVID-19ال، لقد أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تنظر ��

) (بما ��
ط اإلعانات العامة لبعض األفراد الذين  يسعون كان شخص تنطبق عليه قاعدة "العبء العام" أو من حيث صلته ب��

 للحصول ع� تمديد البقاء أو تغي�ي الحالة، حى� لو تم دفع ثمن اللقاح من قبل الميديكيد أو األموال الفيدرالية األخرى. 
 

 هل سجل تطعيم المريض مح�ي من الكشف؟
ي والية ماساتشوستس يتل�� لقاح مرض (

ي لكل مريض ��
وي� يتم  ).COVID-19ستحتفظ إدارة الصحة العامة بسجل إلك��

ي للمريض مع طبيبه أو طبيبته. ا  مثل السجل الطى�
ً
 الحتفاظ ب�ية قاعدة بيانات اللقاح تماما

 
 ) قبل الحصول ع� اللقاح؟COVID-19هل سأحتاج إ� الخضوع الختبار مرض (
ي اللقاح. COVID-19ال، ليس هناك حاجة إلجراء اختبار مرض (

  ) قبل تل��

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 يتل�� الشخص المصاب بمرض (
ة عزلهم، COVID-19ال. يجب ع� األشخاص الذين ُيعرف أنهم مصابون بمرض ( ي التطعيم حى� انتهاء ف��

) االنتظار لتل��
  أيام من نتيجة اختبارهم اإليجابية.  10أيام من بدء األعراض أو، إذا لم تظهر عليهم األعراض، بعد  10عادًة بعد 

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

��25/10/2021( 
اء حى� اآلن كم من الوقت  ).COVID-19نعم، يجب تطعيم األشخاص الذين سبق لهم اإلصابة بمرض ( ال يعرف الخ��

ي من مرض (
 من اإلصابة بالمرض مرة أخرى بعد التعا��

ً
تظھر األدلة بأن األشخاص یحصلون على  ).COVID-19ستكون محميا

-COVIDحى� إذا كنت قد تعافيت بالفعل من مرض (). COVID-19حمایة أفضل من خالل التطعیم الكامل مقارنةً باإلصابة بـ (
وس الذي يسبب مرض ( -ع� الرغم من ندرة هذه الحالة  -، فمن الممكن )19  ) مرة أخرى. COVID-19أن تصاب بالف�ي

 
ي والية أو دولة

ي (مثل الطالب والمتقاعدين وذوي الجنسية  هل يمكن لألشخاص الذين يعيشون �ن
أخرى بدوام جزىئ

ي والية ماساتشوستس؟COVID-19المزدوجة) الحصول ع� لقاح مرض (
  ) �ن

ي والية ماساتشوستس مخصص لألفراد الذين يعيشون أو يعملون أو COVID-19برنامج التطعيم ضد مرض ( نعم. 
�� (

ي الكومنولث. 
 الحصول  يدرسون ��

ً
ي والية ماساتشوستس إذا كنت قد تلقيت الجرعة يمكنك أيضا

ع� جرعتك الثانية ��
ي والية أخرى. 

ي أعطيت لك وقت الجرعة األو�.  األو� ��   ير�� التأكد من االحتفاظ ببطاقة التطعيم الى�
 

  ؟)COVID-19ما �ي فوائد الحصول ع� لقاح مرض (
ثبت أن جميع لقاحات  ).COVID-19اإلصابة بمرض () ع� حمايتك من COVID-19سيساعدك التطعيم ضد مرض (

ي الواليات المتحدة فعالة للغاية. COVID-19مرض (
اء إجراء المزيد من الدراسات حول ما إذا   ) المتوفرة �� يواصل الخ��

 من ن�� مرض (
ً
ي تقليل  ).COVID-19كانت اللقاحات تمنع الناس أيضا

فرصتك يساعد ارتداء األقنعة والتباعد االجتما�ي ��
وس أو نقله لآلخرين، لكن هذه اإلجراءات ليست كافية.  ي اإلصابة بالف�ي

ي لقاح مرض ( ��
� تل�� ) COVID-19إن الجمع بني

سيوفران أفضل حماية من  لحماية نفسك واآلخرين )CDCواتباع توصيات مراكز السيطرة ع� األمراض والوقاية منها (
 .)COVID-19مرض (

 
وس ( ات ف�ي   ؟)COVID-19هل ستعمل اللقاحات ضد متغ�ي

وسات أثناء انتشارها وظهور سالالت متحورة جديدة.  تراقب مراكز السيطرة ع� األمراض والوقاية  من الطبي�ي أن تتغ�ي الف�ي
وسCDCمنها ( ات الف�ي ات مع متغ�ي دلتا.  ) تغ�ي ي ذلك التغي�ي

ي الواليات المتحدة، بما ��
يعمل العلماء لمعرفة المزيد حول  ��

ي لدينا بالفعل   أك�� خطورة، وما إذا كانت اللقاحات الى�
ً
، وما إذا كان يمكن أن يسبب مرضا مدى سهولة انتشار كل متغ�ي

وس ( ات معينة لف�ي تش�ي الدراسات إ� أن اللقاحات توفر الحماية من  حى� اآلن، ).COVID-19ستح�ي الناس من متغ�ي
، فهو مح�ي للغاية من المرض )COVID-19حى� عندما يصاب الشخص المطّعم مرض ( السالالت المتحورة المعروفة. 

وس المسبب لمرضتعرف ع� المزيد ع� الرابط  الشديد والوفاة.  ات الف�ي  COVID(|  CDC-19( معلومات عن متغ�ي
 

) وموديرنا Pfizer) نفس القدر من الحماية مثل لقا�ي فايزر (Johnson & Johnson COVID-19هل يوفر لقاح (
)Moderna(؟   

ة واالحتجاز COVID-19مرض ( جميع لقاحات ) الثالثة المعتمدة آمنة وفعالة للغاية ضد اإلصابة باألمراض الخط�ي
) ضد Johnson & Johnson) من جونسون آند جونسون (Janssenكما ثبتت فاعلية لقاح جانسن ( بالمستش�� والوفاة. 

وس ( ي )COVID-19السالالت المتحورة لف�ي ي البلدان الى�
ي ، مع إجراء بحث ��

بها هذه السالالت المتحورة المعدية بما ��
ازيل.  ي أن لقاح جانسن ( ذلك جنوب إفريقيا وال��

كة جونسون آند Janssenهناك فائدة إضافية تتمثل �� ) من إنتاج ��
لذلك إذا تم عرضه عليك، فأنت ستأخذه لمرة  -) ال يتطلب سوى حقنة واحدة Johnson & Johnsonجونسون (

   ألمر" وال تحتاج إ� تحديد موعد ثاِن. "واحدة وقد انت� ا
 

 ؟ما هو ت�يح 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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فايزر ( -حصلت ثالثة لقاحات  Pfizer ، وموديرنا () Moderna ، وجانسن () Janssen من إنتاج جونسون آند جونسون (
)Johnson & Johnson ع� ت�يح االستخدام الطارئ ( -)  EUA ، كما ُوفَق ع� فايزر الفيدرالية) من إدارة الغذاء والدواء 

.  16لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم   -ومعلومات أخرى حول اللقاحات  -تعرف ع� المزيد حول ما يعنيه هذا عاًما أو أك��
/فايزر، موديرنا، وجونسون آند جونسون (يانسن).  ي

ناي� � ومقد�ي الرعاية:  كوم�ي ي صحائف حقائق الخاصة بالمتلقني
�� 
 

 
ي 

)2021\3\11(تحديث  ؟دارة الغذاء والدواء ع� موافقة إ 19-حصول لقاح فايزر كوفيدماذا يعين  
ي  
وس كورونا. ُيعرف اللقاح باسم لقاح فايزر كوفيد 23/8/2021��  19-وافقت إدارة الغذاء والدواء ع� أول لقاح لف�ي

ي 
ناي� لدى األشخاص الذين تبلغ  19-فيد، للوقاية من كو )Comirnaty, koe-mir’-na-tee(وُيسوق له اآلن باسم كوم�ي

.  16أعمارهم   عاًما أو أك��
ي هو نفس لقاح فايزر. 

ناي� ) لألشخاص EUAال يزال لقاح فايزر متاًحا أيًضا بموجب ت�يح االستخدام الطارئ ( لقاح كوم�ي
 � اوح أعمارهم بني  المناعة. عاًما وللجرعة الثالثة لبعض األفراد الذين يعانون من نقص 15و 5الذين ت��

 
 
ً
)، تتطلب موافقة إدارة الغذاء والدواء للقاحات مزيًدا من البيانات حول السالمة EUAبت�يح االستخدام الطارئ (مقارنة

 . ي
ات زمنية أطول وتتضمن بيانات من العالم الحقي��  والتصنيع والفعالية ع� مدى ف��

ي الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء األمريكية   ي يتمتع اآلن بنفس مستوى الموافقة ع� تعى�
ناي� أن لقاح كوم�ي

ي الواليات المتحدة، مثل لقاحات التهاب الكبد والحصبة والجدري وشلل 
ي �� اللقاحات األخرى الُمستخدمة بشكل روتيى�

 األطفال. 
حصول ع� الموافقة أول لقاح يحصل ع� ت�يح طارئ، ألنه أول لقاح لديه بيانات كافية لل 19-كان لقاح فايزر كوفيد  

ء عن سالمة وفعالية لقاح موديرنا أو جونسون آند جونسون.  ي
ي ذلك أي ��  الكاملة. ال يعى�

 خالل موعدك
ي موعدي للتطعيم بلقاح مرض (

 ؟)COVID-19ما الذي يمكن أن أتوقعه �ن
 COVID| ( CDC-19( الحصول ع� تطعيمك بلقاح مرض ير�� زيارة الرابط

ي سيقدمها لك مقدم الرعاية الصحية،   ي التطعيم، وما �ي المعلومات الى�
لالطالع ع� نصائح حول ما يمكن توقعه عند تل��

ي يمكنك  ي التطعيم. والموارد الى�
  استخدامها لمراقبة صحتك بعد تل��

 
  ؟)COVID-19هل أحتاج إ� ارتداء قناع عندما أتل�� لقاح مرض (

  نعم، يجب عليك ارتداء قناع يغ�ي أنفك وفمك أثناء موعدك. 
 

ن الجرعة األو� والجرعة الثانية من لقاح مرض ( ي يجب أن أنتظرها بني
ي فايزرCOVID-19ما المدة الي�

كي� ) Pfizer( ) ل��
  ؟)Modernaوموديرنا (

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

ً
ومع ذلك، ) Modernaيوما

ي أي وقت  إذا تلقيت الحقنة الثانية
يجب أال تحصل ع� الجرعة الثانية بعد التاريخ الُمو� به، فال تزال ُمطعًما بالكامل. ��

ي وقت أبكر من 
 للقاح فايزر ( 21��

ً
 للقاح موديرنا ( 28) أو Pfizerيوما

ً
) من إنتاج Janssenلقاح جانسن (). Modernaيوما

 ) هو لقاح من جرعة واحدة فقط. Johnson & Johnsonجونسون آند جونسون (
 

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

) الستخدامهما كلقاحات ذات COVID-19) ضد مرض (Moderna) ولقاح موديرنا (Pfizerلم تتم دراسة لقاح فايزر (
ي اللقاح ليتم تحصينهم بشكل كامل.  جرعة وحيدة.   يجب أن يحصل الناس ع� جرعى�

 
ي بعد 

   التطعيم؟هل ستتم مراقبي�
 30األشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة (رد فعل تحس�ي شديد) من أي سبب ستتم مالحظتهم لمدة 

 دقيقة.  15تتم مراقبة جميع اآلخرين لمدة  دقيقة. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
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ء إلظهار إثبات حصو�ي ع� التطعيم ي

 ؟هل سأتل�� أي ��
ك بلقاح  ) الذي تلقيته، وتاريخ تلقيه، ومكان تلقيه. COVID-19مرض ( يجب أن تتل�� بطاقة تطعيم أو ورقة مطبوعة تخ��

 يمكنك التقاط صورة لبطاقتك كنسخة رقمية احتياطية.  ير�� التأكد من االحتفاظ بهذه البطاقة لجرعتك الثانية. 
 

ك بالمزيد عن لقاح مرض ( ي تخ�� ونية من صحيفة الحقائق الى� المحدد ) COVID-19يجب أن تتل�� نسخة ورقية أو إلك��
ي تحتوي ع� معلومات COVID-19يحتوي كل لقاح لمرض ( الذي قّدم لك.  ) ع� صحيفة الحقائق الخاصة به الى�

ي هذا اللقاح المحدد
ي : لمساعدتك ع� فهم مخاطر وفوائد تل��

ناي�  .موديرنا، وجونسون آند جونسون (يانسن) ،فايزر /كوم�ي
 

 
  ؟)COVID-19ة بالتطعيم ضد مرض (ماذا أفعل إذا فقدت بطاقة سجل التطعيمات الخاص

 لديك بعض الخيارات: 
يمكنهم طباعة نسخة أخرى من  اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الموقع الذي تم تطعيمك فيه.  .1

 سجلك. 
 ع� تطبيق  .2

ً
نامج. safe-vسجلك سيكون متوفرًا أيضا ي ال��

   ، إذا قمت بالتسجيل ��
ة إ� إدارة الصحة العامة بالوالية.  استمارة طلب سجل التطعيميمكنك تعبئة  .3 ي تذهب مبا�� إذا كنت  الى�

ي حصلت عليها، وليس فقط لقاح  ستستخدم هذه االستمارة، فستحصل ع� سجل كامل لجميع اللقاحات الى�
 أسابيع للحصول ع� سجالتك.  6، وقد يستغرق األمر ما يصل إ� )COVID-19مرض (

 ورقًيا ُير�� مالحظة أنه يجب توثيق هذا النمو  . أ
ً

ي صورة ورقية. ستتل�� سجال
يد �� ذج قبل تقديمه وإرساله بال��

ي ماساتشوستس (بأي تطعيمات تلقيتها وتم إبالغ 
�� �  بها. لن تتل�� بطاقة لقاح )MIISنظام معلومات التحصني

 .COVID-19 مرض
 

ي موقع تطعيم شامل، فراجع
 التعليمات الخاصة بطلبات سجل التطعيم.  إذا تلقيت اللقاح ��

 بعد الحصول ع� التطعيم
ي لقاح مرض (

  ؟)COVID-19ماذا أفعل إذا عانيت من أعراض بعد تل��
ي موقع الحقن)، و�ي عالمات طبيعية 

ي بعض األشخاص من آثار جانبية بعد التطعيم (مثل التعب والصداع واأللم ��
يعاي�

ي الحماية.  ي  قد تؤثر هذه اآلثار الجانبية ع� قدرتك ع� ع� أن جسمك يبى�
القيام باألنشطة اليومية، ولكن يجب أن تخت��

ي غضون أيام قليلة. 
إذا ظهرت عليك أعراض تنفسية مثل سيالن األنف أو السعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فيجب  ��

ي الخضوع لالختبار 
) أو تحدث إ� مقدم الرعاية الصحية COVID-19الخاص بالكشف عن اإلصابة بمرض ( عليك التفك�ي ��

  ) حى� بعد أن تحصل ع� اللقاح. COVID-19من الممكن أن تصاب بمرض ( .الخاص بك
ً
ل إذا كنت مريضا � ي الم��

ابق ��
ي التحقق من صاحب العمل الخاص بك حول كيفية تأث�ي ذلك ع� عملك.  وتجنب االتصال الوثيق مع اآلخرين. 

 قد ترغب ��
 

إ� مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، والذي قد يو�ي باألدوية  إذا كان لديك أي ألم أو شعور شديد بعدم الراحة، تحدث
 . � � أو األسيتامينوفني ي ال تستلزم وصفة طبية، مثل األيبوبروفني ي مكان  الى�

الحقنة،  وخزةلتقليل األلم والشعور بعدم الراحة ��
م بتحريكه. 

ُ
الشعور باالنزعاج الناتج عن  لتقليل ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة ع� المنطقة، واستخدم ذراعك أو ق

ب الكث�ي من السوائل وارتِد مالبس خفيفة.  ي معظم الحاالت، يكون الشعور بعدم الراحة من الح� أو األلم أمرًا  الح�، ا��
��

، ولكن اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا: 
ً
 طبيعيا

ي مكان  ازداد  •
 ساعة 24الحقنة بعد  وخزةاالحمرار أو األلم ��

ي بعد بضعة أيامكان •
 ت اآلثار الجانبية تشعرك بالقلق أو ال يبدو أنها تخت��

 
ي لقاح مرض (

ي اإلبالغ عن أي آثار جانبية لدي بعد تل��
  ؟)COVID-19كيف يمكنين

هو عبارة عن أداة قائمة ع� الهاتف الذ�ي تستخدم الرسائل النصية واستطالعات الويب لتوف�ي  )V-safeتطبيق (
)، يمكنك إخبار مراكز السيطرة ع� v-safeتطبيق ( ع��  ).COVID-19شخصية بعد تلقيك لقاح مرض (فحوصات صحية 

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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اعتمادًا  ).COVID-19) ب�عة إذا كان لديك أي آثار جانبية بعد الحصول ع� لقاح مرض (CDCاألمراض والوقاية منها (
) لالطمئنان عليك والحصول ع� CDCاية منها (ع� إجاباتك، قد يتصل شخص ما من مراكز السيطرة ع� األمراض والوق

) إذا كنت بحاجة COVID-19) بالحصول ع� الجرعة الثانية للقاح مرض (v-safeوسيذكرك تطبيق ( مزيد من المعلومات. 
ي  إ� واحدة. 

  .safe-V( | CDC( الفاحص الص�ي لما بعد التطعيم ، ير�� زيارة)safe-vتطبيق ( للتسجيل ��
 

 االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا كانت لديك 
ً
يمكنك أنت أو مقدم الخدمة اإلبالغ  أية شواغل، فيمكنك أيضا

 ، وهو نظام قو�ي تديره الحكومة الفيدرالية. )VAERSللقاح ( الضارةعن أي آثار جانبية لنظام اإلبالغ عن األحداث 
 

  ) ليكون فعاًال؟COVID-19كم من الوقت يستغرق األمر بعد الحصول ع� لقاح مرض (
وس  عادة ما يستغرق الجسم بضعة أسابيع لبناء المناعة بعد التطعيم.  ي أنه من الممكن إصابة شخص بالف�ي هذا يعى�

ة وقد يمرض. COVID-19المسبب لـمرض ( ي لتوف�ي  ) قبل التطعيم أو بعده مبا��
هذا ألن اللقاح لم يكن لديه الوقت الكا��

� من لقاح موديرنايتم اعتبارك  الحماية.   بالكامل إذا تلقت جرعتني
ً
) ضد مرض Pfizer) أو لقاح فايزر (Moderna( مطعما

)COVID-19) أو جرعة واحدة من لقاح جانسن (Janssen) من جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson منذ (
.  14أك�� من 

ً
  يوما

 
 

ي توفرها 
ي   ؟)COVID-19( ضدلقاحات الكم من الوقت تب�� مدة الحماية الي�

 )25/10/2021(ُحدث ��
وس قد و  .)COVID-19( ضد لقاحاللم ُيعرف بعد إ� مى� تستمر حماية  تظهر الدراسات الحديثة أن الحماية من الف�ي

ي أن مراكز السيطرة ع� األمراض و تنخفض بمرور الوقت. 
تو�ي مجموعات معينة ) CDC(والوقاية منها هذا هو السبب ��

 .منشطةبالحصول ع� جرعة 
ي الحصول ع� جرعة   )27/9/2021؟ (جديد منشطةمى� يمكنى�

وكيفية الحصول ع� واحدة قم بزيارة  لها، ، ومن هو المؤهلجرعات المنشطةللحصول ع� معلومات حول ماهية ال
 .COVID-19 Booster | Mass.govاألسئلة المتداولة حول 

 بشكل كامل؟ما �ي 
ً
ي أحتاج إ� اتباعها بعد أن أكون مطعما

  اإلرشادات الي�
ي توقفوا عن القيام بها بسبب الجائحة.  ي القيام ببعض األشياء الى�

لمزيد  يمكن لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل البدء ��
 ) |COVID-19( توجيهات لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد مرضمن المعلومات، ير�� زيارة الرابط 

Mass.gov. 
 

 سالمة اللقاح
 ؟) آمنJohnson & Johnsonهل لقاح جونسون آند جونسون (

ة ) آمنة وفعالة للغاية؛ أنها توفر COVID-19جميع لقاحات مرض ( مستويات عالية من الحماية ضد األمراض الخط�ي
ي المستش�� والوفاة. 

ة  واالحتجاز �� ، لطات الدم وانخفاض الصفائح الدمويةلجهناك خطر حدوث حاالت نادرة ولكنها خط�ي
ي الجسم بإتالف الخاليا العصبية، مما يؤدي إ� ضعف العضالت 

أو متالزمة غيالن باريه (حيث يقوم جهاز المناعة ��
ي لقاح جونسون آند جونسون (

ي بعض األحيان)، لدى األشخاص بعد تل��
فرصة  ).COVID-19) ضد مرض (J&Jوالشلل ��

صحيفة الحقائق عن لقاح راجع  األمرين منخفضة للغاية، وفوائد التطعيم تفوق هذه المخاطر. حدوث أي من هذين 
)Johnson & Johnson) الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء (FDA(  .للمزيد من المعلومات  

 
ي معرفة ما إذا اللقاح آمن

؟كيف يمكنين
ً
 ا

ات صيدالنية أخرى.  ة  من المهم أن تعرف أن اللقاحات تخضع الختبارات أك�� من أي مستح�� أوًال، تتل�� مجموعات صغ�ي
 . ي بعد ذلك، يتم إعطاء اللقاح لألشخاص الذين لديهم خصائص معينة (مثل العمر والعرق  من الناس اللقاح التجريى�

ات والصحة البدنية).  م يتم إعطاء اللقاح لع��
ُ
 اآلالف من األشخاص واختبار فعاليته وسالمته.  ث

 
�  قامت بعد ذلك، ) التابعة لمراكز السيطرة ع� األمراض والوقاية منها ACIP( اللجنة االستشارية لممارسات التحصني

)CDC أم ال. ) بفحص البيانات لمعرفة ما إذا كان اللقاح 
ً
وتقوم اللجنة بتقديم المشورة إلدارة الغذاء والدواء  فعاًال وآمنا

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.( ) تقوم إدارة الغذاء والدواءFDA)ي البيانات والنصائح المقدمة من لجنة
) وتقرر ما إذا كانت ستوافق ACIP) بالنظر ��

اء من أن اللقاح فعال وآمن.  ،كل هذه الخطواتتمت الموافقة ع� اللقاح فقط بعد االنتهاء من  ع� اللقاح.   وتأكد الخ��
 

م بزيارة الرابط
ُ
ي الواليات المتحدة | COVID-19ضمان سالمة لقاحات مرض ( ق

�� (CDC  .للمزيد من المعلومات 
 

 بهذه ال�عة؟كيف تكون اللقاحات آمنة إذا تم انتاجها 
ي لتطوير لقاح مرض (   ، لكن لم تتم التضحية بعامل السالمة أبدًا. )COVID-19تم ت�يع الجدول الزمى�

ً
فيما ي�ي توضيحا

 لكيفية القيام بذلك: 
وس مرض ( لدينا بالفعل معلومات مفيدة:  .1 ي تمت COVID-19يعد ف�ي وسات كورونا الى� ) جزءًا من عائلة ف�ي

ة طويلة.  ي ساعدتهم ع� تطوير  دراستها لف�� وس كورونا األخرى الى� اء معلومات مهمة من فاشيات ف�ي م الخ��
ّ
تعل

 ، لذلك لم نبدأ من الصفر. )COVID-19لقاح مرض (
استثمرت الواليات المتحدة وحكومات أخرى الكث�ي من األموال لدعم  قامت الحكومات بتمويل أبحاث اللقاح:  .2

ي عملها. 
كات اللقاحات �� � ع� التحرك ب�عة. كما ساعد ال ��  عمل مع البلدان األخرى الباحثني

ي التجارب ال�يرية:  .3
ي  شارك الكث�ي من األشخاص �ن

أراد الكث�ي من الناس المساعدة من خالل مشاركتهم ��
.  دراسات اللقاح.  � ي البحث عن متطوعني

كات بحاجة إ� قضاء الوقت ��  لم تكن ال��
ي نفس وقت دراسات السالمة:  .4

كات اللقاحات قادرة ع� صنع وتخزين جرعات من اللقاح كان تم التصنيع �ن ت ��
ي نفس الوقت الذي كانت تجري فيه الدراسات (تس� التجارب ال�يرية) إلظهار أن اللقاحات كانت آمنة 

��
ي أن اللقاحات كانت جاهزة للتوزيع بمجرد الموافقة عليها.  وفعالة.   هذا يعى�

 
 

  الجانبية طويلة المدى؟ كيف تكون آمنة إذا كنا ال نعرف اآلثار 
اء لقاحات الحمض الريبوزي المرسال أو اختصارًا لقاحات (وموديرنا  لقا�ي فايزر لقاح  ).mRNAهما لقاحان يسميهما الخ��

) هو لقاح يس� "لقاح الناقالت Johnson & Johnson) من إنتاج جونسون آند جونسون (Janssenجانسن (
وسية".  ي التجارب ع� الحيوانات والب�� لسنوات. تمت دراسة كال  الف�ي

� من اللقاحات �� من ناحية أخرى، كان مرض  النوعني
)COVID-19) واآلثار الجانبية طويلة المدى لعدوى مرض 

ً
ي COVID-19) موجودًا منذ حوا�ي عام تقريبا

) غ�ي معروفة ��
ة.    المة ع� المدى الطويل. لذلك، فإن التطعيم هو الخيار األفضل للصحة والس الغالب وقد تكون خط�ي

 
ي تتبع اآلثار الجانبية للقاح مرض (

اء �� .  ).COVID-19سيستمر الخ�� � ي التجارب ال�يرية لمدة عامني
 سيتم تتبع األشخاص ��

ع� هواتفهم الذكية إلخبار مركز  )v-safe( يمكن لألشخاص اآلخرين الذين يحصلون ع� اللقاح استخدام أداة تس�
-COVID) ب�عة إذا كان لديك أي آثار جانبية بعد الحصول ع� لقاح مرض (CDCاض والوقاية منها (السيطرة ع� األمر 

تعرف ع� المزيد  ) مشاركة المعلومات لمدة تصل إ� عام واحد بعد تلقيهم اللقاح. v-safeيمكن لمستخد�ي تطبيق ( .(19
   .cdc.gov/vsafeع�� الرابط 

 
 آثار جانبية؟ ) لها أيCOVID-19هل لقاحات مرض (

ي الحماية.  قد تؤثر هذه  قد يصاب بعض األشخاص بآثار جانبية بعد التطعيم، و�ي عالمات طبيعية ع� أن جسمك يبى�
ي غضون أيام قليلة. 

ي ��
اآلثار الجانبية األك��  اآلثار الجانبية ع� قدرتك ع� القيام باألنشطة اليومية، ولكن يجب أن تخت��

 طفيفة وتشمل التعب
ً
ي موقع الحقن وآالم العضالت و/ أو المفاصل والقشعريرة والغثيان و/ أو  شيوعا

والصداع واأللم ��
ء والح�.  ي

 ال��
 

ي بمرض (COVID-19هل يمكن للقاح مرض (
ي إصابي�

 ؟)COVID-19) أن يتسبب �ن
كة جونسون آند Janssen) وجانسن (Moderna) وموديرنا (Pfizerال. لقاحات فايزر (  Johnsonجونسون () من إنتاج ��

& Johnson) وس ال�ي المسبب لمرض ي أن لقاح مرض ( ).COVID-19) ال تحتوي ع� الف�ي ) ال COVID-19هذا يعى�
 بمرض (

ً
لذلك، إذا  .COVID((cdc.gov)-19(حقائق حول لقاحات مرض  (المصدر:  ).COVID-19يمكن أن يجعلك مريضا

 ) إيجابية، حى� لو حصلت ع� اللقاح، فستحتاج إ� العزل. COVID-19كانت نتيجة اختبارك لمرض (
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
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  ؟)COVID-19هل يجب ع� شخص لديه تاريخ من الحساسية أن يحصل ع� لقاح مرض (
كة Janssen) أو جانسن (Modernaأو موديرنا ( )Pfizerيجب عليك أن تحصل ع� لقاح فايزر (ال  ) من إنتاج ��

 Johnson & Johnsonجونسون آند جونسون (
ً
 من رد الفعل التحس�ي الشديد (يس� أيضا

ً
) إذا كان لديك تاريخا

ي اللقاح. 
 آخر غ�ي م الشديد تجاهإذا كان لديك تاريخ من رد الفعل التحس�ي  الحساسية المفرطة ألي مكون ��

ً
وجود شيئا

ي اللقاح. 
ي اللقاح، ناقشه مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تل��

�� 
 

ي أن تتسبب لقاحات مرض (
ي حدوث رد فعل تحس�ي شديد، إال أن COVID-19ع� الرغم من وجود احتمال ضئيل ��

�� (
ي غضون بضع دقائق إ� ساعة واحدة بعد الحصول ع� اللقاح. 

  هذا يحدث عادًة ��
-COVIDدقيقة ع� األقل بعد الحصول ع� لقاح مرض ( 15الجميع، حى� لو لم يكن لديهم حساسية، لمدة تتم مراقبة 

19.( 
 
 

 ؟ما �ي مكونات اللقاح
� أو مواد حافظة أو التكس.  -COVIDت�د صحائف الحقائق الخاصة بلقاح مرض ( ال تحتوي اللقاحات ع� بيض أو جيالتني

� ومقد�ي الرعاية 19 ي  مكونات كل لقاح) للمتلقني
/فايزر، موديرنا، وجونسون آند جونسون : 3-2 الصفحات�� ي

ناي� كوم�ي
 (يانسن). 

 
 

 ذات يوم. 
ً
  ؟)COVID-19هل من اآلمن �ي الحصول ع� لقاح ( أود أن أنجب طفال

ي لقاح) CDC. ُيو�ي مركز السيطرة ع� األمراض والوقاية منها (نعم
ي يحاولن الحمل  COVID-19مرض  بتل��

للنساء الالي�
ي المستقبل. 

 اآلن، أو قد يصبحن حوامل ��
 
ي الحمل  COVID-19الُمنتجة بعد لقاح مرض األجسام المضادة ال يوجد دليل ع� أن -

أو أن مكونات اللقاح ستسبب أي مشاكل ��
ي المستقبل. 

 اآلن أو ��
ي ذلك لقاحات مرض 

ي الواقع، ال يوجد دليل ع� أن أي لقاحات، بما ��
��COVID-19 ي الخصوبة لدى النساء أو

، تسبب مشاكل ��
 الرجال. 

 
ي 

والوقایة  لألشخاص الذین یرغبون في إنجاب طفل | مركز السیطرة على األمراض COVID-19لقاحات تعرف ع� المزيد ��
 .منھا

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

بتقديم لقاحات  لكلية األمريكية ألطباء النساء والتوليد وا (CDC)مركز السيطرة ع� األمراض والوقاية منها  �ي ُيو  نعم. 
)COVID-19 .للحوامل أو المرضعات ( 

زيد عدوى مرض 
ُ
ة والوالدة المبكرة.  COVID-19ت  أثناء الحمل من خطر اإلصابة بأمراض خط�ي

 
ي اللقاح مع مقدم الرعاية  إذا كانت لديك أسئلة الحصول ع� التطعيم هو اختيار شخ�ي للحوامل أو المرضعات. 

فناق��
 الصحية الخاص بك. 

 
 )11/3/2021(تحديث  ؟) آمنة لألطفالCOVID-19هل لقاحات مرض (

سنوات أو أك�� بالحصول ع�  5) كل شخص يبلغ من العمر CDC( والسيطرة عليها األمراض مكافحةو�ي مركز يُ نعم، 
 . أجرى العلماء تجارب �يرية ع� آالف األطفال وقرروا أنها آمنة وفعالة. COVID-19لقاح 

ي هذا الوقت، لقاح فايزر (
��Pfizer (وحاصل ع� الموافقة  ًع أو أك��  سنوات  5 ) م�ح به لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم

) 16الكاملة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  ) من إنتاج Janssen) ولقاح جانسن (Moderna، لقاح موديرنا (عاًما وأك��
.  18هم ) م�ح بهما لألشخاص الذين تبلغ أعمار Johnson & Johnsonجونسون آند جونسون (  أو أك��

ً
تعرف ع�   عاما

 المزيد: 

https://www.acog.org/en/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-Pregnant-and-Lactating-Patients-Against-COVID-19
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�  COVID-19 لقاحات • اوح أعمارهم بني  17-12لألفراد الذين ت��
�  COVID-19لقاحات  • اوح أعمارهم بني  11-5لألفراد الذين ت��

 
 

 
؟DNA) الحمض النووي (COVID-19هل سيغ�ي لقاح مرض ( ي   ) الخاص ى�

 ) الخاص بك بأي شكل من األشكال. DNAمع الحمض النووي () ال تغ�يّ أو تتفاعل COVID-19لقاحات مرض ( ال. 
 

 . � وس معني م اللقاحات جهاز المناعة لدينا كيفية محاربة ف�ي
ّ
إنها تعمل مع دفاعات الجسم الطبيعية لتطوير مناعة ضد  تعل

حيث يتم  ) إ� الدخول داخل نواة الخلية،COVID-19من أجل القيام بعملها، ال تحتاج لقاحات مرض ( المرض بأمان. 
ي أن اللقاح ال يتفاعل أبدًا مع حمضنا النووي ( ).DNAاالحتفاظ بحمضنا النووي ( ) بأي شكل من األشكال، DNAهذا يعى�
ه.    وليس لديه طريقة لتغي�ي

 
ي المستقبل. 

ي نهاية العملية، تكون أجسامنا قد تعلمت كيفية الحماية من العدوى ��
هذه االستجابة المناعية وصنع  ��

ي أجسامنا. األجسام 
وس الحقي�� حقائق حول لقاحات  (المصدر:  المضادة هو ما يحمينا من اإلصابة بالعدوى إذا دخل الف�ي

 ))cdc.gov( COVID)- (19مرض 
 

 )3/11/2021(تحديث   ع� مْن تم اختبار اللقاحات؟
 أو أك��  16لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  )COVID-19) ضد مرض (Pfizerلقاح فايزر (تم تقييم سالمة 

ً
 عاما

� من الذكور و50.6ف الواليات المتحدة بشكل عام، كان  من  ومعظمهم % من 83.1% من اإلناث، و49.4% من المشاركني
، و9.1البيض، و ي

� من أصل أفري�� ، و28.0% من السود أو األمريكيني ي ي أو التيى�
، و4.3% من أصل هيسباي� � % 0.5% آسيويني

 . � � أو سكان أالسكا األصليني   من الهنود الحمر األمريكيني
ُ
�  مراهًقا 2,260ع�  ُ◌  جريت دراسات إضافيةأ اوح أعمارهم بني ت��

  15و 12
ً
اوح  3000وعاما � طفل ت��  .عاًما 11و  5أعمارهم بني

 أو أك��  18لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  )COVID-19) ضد مرض (Modernaلقاح موديرنا (تم تقييم سالمة 
ً
عاما

ي الواليات المتحدة. 
� من الذكور و52.7بشكل عام، كان  �� % من البيض، 79.2% من اإلناث، و47.3% من المشاركني
، و10.2و ي

� من أصل أفري�� ، و20.5% من السود أو األمريكيني ي ي أو التيى�
، و4.6% من أصل هيسباي� � % من 0.8% آسيويني

، و � � أو سكان أالسكا األصليني   % من متعددي األعراق. 2.1% من سكان آخرين، و2.1الهنود الحمر األمريكيني
 

لدى األشخاص  )Johnson & Johnson( ) من إنتاج جونسون آند جونسونJanssenلقاح جانسن ( تم تقييم سالمة
و وتشي�ي  18الذين تبلغ أعمارهم  � والب�ي ازيل وجنوب إفريقيا وكولومبيا واألرجنتني ي الواليات المتحدة وال��

 فما فوق ��
ً
عاما

ي التجارب من اإلناث، و45بشكل عام، كان  كسيك. والم
�� � % من البيض، 58.7% من الذكور، و55% من المشاركني

، و19.4و ي
� من أصل أفري�� ، و45.3% من السود أو األمريكيني ي ي أو التيى�

، و3.3% من أصل إسباي� � % من 9.5% آسيويني
، و � / سكان أالسكا األصليني � � أو سكان جزر المحيط الهادئ اآلخرين، % من سكان هاواي األ 0.2الهنود األمريكيني صليني

 % كانوا أجناس غ�ي معروفة. 1.4% من مجموعات عرقية متعددة، و5.6و
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ونية الخاصة بمراكز السيطرة ع� األمراض والوقاية منها ( م بزيارة الصفحات اإللك��

ُ
ي يتم تحديثها بشكل متكرر CDCق ) الى�

 ):COVID-19حول التطعيم ضد مرض (
 )COVID-19فوائد الحصول ع� لقاح مرض ( •
 )COVID-19ت مرض (كيف تعمل لقاحا •
 )COVID-19الخرافات والحقائق حول لقاحات مرض ( •
  )COVID-19طعيم بلقاح مرض (األسئلة المتكررة حول الت •

 

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

	لقاح مرض (COVID-19):
	الأسئلة المتكررة
	الأسئلة المتكررة حول لقاح مرض (COVID-19) | Mass.gov
	جدول المحتويات
	- قبل الحصول على التطعيم
	- خلال موعدك
	- بعد الحصول على التطعيم
	- سلامة اللقاح
	- مزيد من المعلومات
	قبل الحصول على التطعيم
	هل سيتعين علي دفع ثمن اللقاح؟
	هل يمكن للمهاجرين غير القانونيين تلقي اللقاح مجاناً؟
	هل لا يزال بإمكاني الحصول على اللقاح إذا لم يكن لدي بطاقة هوية؟
	هل سيؤثر الحصول على اللقاح سلباً على حالة الهجرة الخاصة بالشخص؟
	هل سجل تطعيم المريض محمي من الكشف؟
	هل سأحتاج إلى الخضوع لاختبار مرض (COVID-19) قبل الحصول على اللقاح؟
	هل يجب أن يتلقى الشخص المصاب بمرض (COVID-19) اللقاح؟
	هل يجب تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بمرض (COVID-19)؟ (حُدث في 25/10/2021)
	هل يمكن للأشخاص الذين يعيشون في ولاية أو دولة أخرى بدوام جزئي (مثل الطلاب والمتقاعدين وذوي الجنسية المزدوجة) الحصول على لقاح مرض (COVID-19) في ولاية ماساتشوستس؟
	ما هي فوائد الحصول على لقاح مرض (COVID-19)؟
	هل ستعمل اللقاحات ضد متغيرات فيروس (COVID-19)؟
	من الطبيعي أن تتغير الفيروسات أثناء انتشارها وظهور سلالات متحورة جديدة. تراقب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تغيرات الفيروس في الولايات المتحدة، بما في ذلك التغييرات مع متغير دلتا. يعمل العلماء لمعرفة المزيد حول مدى سهولة انتشار كل متغي...
	ما هو تصريح الاستخدام الطارئ؟

	خلال موعدك
	ما الذي يمكن أن أتوقعه في موعدي للتطعيم بلقاح مرض (COVID-19)؟
	يرجى زيارة الرابط الحصول على تطعيمك بلقاح مرض (COVID-19) | CDC
	هل أحتاج إلى ارتداء قناع عندما أتلقى لقاح مرض (COVID-19)؟
	ما المدة التي يجب أن أنتظرها بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية من لقاح مرض (COVID-19) لشركتي فايزر (Pfizer) وموديرنا (Moderna)؟
	ما مدى فعالية جرعة واحدة من لقاح فايزر (Pfizer) أو لقاح موديرنا (Moderna) ضد مرض (COVID-19) مقارنة بجرعتين؟
	هل سأتلقى أي شيء لإظهار إثبات حصولي على التطعيم؟

	بعد الحصول على التطعيم
	ماذا أفعل إذا عانيت من أعراض بعد تلقي لقاح مرض (COVID-19)؟
	يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية بعد التطعيم (مثل التعب والصداع والألم في موقع الحقن)، وهي علامات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية. قد تؤثر هذه الآثار الجانبية على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، ولكن يجب أن تختفي في غضون أيام قليلة. إذا ظهرت عليك أ...
	كيف يمكنني الإبلاغ عن أي آثار جانبية لدي بعد تلقي لقاح مرض (COVID-19)؟
	كم من الوقت يستغرق الأمر بعد الحصول على لقاح مرض (COVID-19) ليكون فعالاً؟
	كم من الوقت تبقى مدة الحماية التي توفرها اللقاحات ضد (COVID-19)؟  (حُدث في 25/10/2021)
	لم يُعرف بعد إلى متى تستمر حماية اللقاح ضد (COVID-19). وتظهر الدراسات الحديثة أن الحماية من الفيروس قد تنخفض بمرور الوقت. وهذا هو السبب في أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصي مجموعات معينة بالحصول على جرعة منشطة.
	متى يمكنني الحصول على جرعة منشطة؟ (جديد 27/9/2021)
	للحصول على معلومات حول ماهية الجرعات المنشطة، ومن هو المؤهل لها، وكيفية الحصول على واحدة قم بزيارة الأسئلة المتداولة حول COVID-19 Booster | Mass.gov.

	سلامة اللقاح
	هل لقاح جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) آمن؟
	جميع لقاحات مرض (COVID-19) آمنة وفعالة للغاية؛ أنها توفر مستويات عالية من الحماية ضد الأمراض الخطيرة والاحتجاز في المستشفى والوفاة. هناك خطر حدوث حالات نادرة ولكنها خطيرة لجلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية، أو متلازمة غيلان باريه (حيث يقوم جهاز المنا...
	كيف يمكنني معرفة ما إذا اللقاح آمناً؟
	كيف تكون اللقاحات آمنة إذا تم انتاجها بهذه السرعة؟
	كيف تكون آمنة إذا كنا لا نعرف الآثار الجانبية طويلة المدى؟
	هل لقاحات مرض (COVID-19) لها أي آثار جانبية؟

	هل يمكن للقاح مرض (COVID-19) أن يتسبب في إصابتي بمرض (COVID-19)؟
	هل يجب على شخص لديه تاريخ من الحساسية أن يحصل على لقاح مرض (COVID-19)؟
	ما هي مكونات اللقاح؟

	أود أن أنجب طفلاً ذات يوم. هل من الآمن لي الحصول على لقاح (COVID-19)؟
	نعم. يُوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتلقي لقاح مرض COVID-19 للنساء اللاتي يحاولن الحمل الآن، أو قد يصبحن حوامل في المستقبل.
	-لا يوجد دليل على أن الأجسام المضادة المُنتجة بعد لقاح مرض COVID-19 أو أن مكونات اللقاح ستسبب أي مشاكل في الحمل الآن أو في المستقبل.
	في الواقع، لا يوجد دليل على أن أي لقاحات، بما في ذلك لقاحات مرض COVID-19، تسبب مشاكل في الخصوبة لدى النساء أو الرجال.
	تعرف على المزيد في لقاحات COVID-19 للأشخاص الذين يرغبون في إنجاب طفل | مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
	هل يجب على الشخص الحامل أو المرضع الحصول على لقاح مرض (COVID-19)؟
	هل لقاحات مرض (COVID-19) آمنة للأطفال؟ (تحديث 11/3/2021)
	نعم، يُوصي مركز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) كل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات أو أكبر بالحصول على لقاح COVID-19. أجرى العلماء تجارب سريرية على آلاف الأطفال وقرروا أنها آمنة وفعالة.

	هل سيغير لقاح مرض (COVID-19) الحمض النووي (DNA) الخاص بي؟
	على منْ تم اختبار اللقاحات؟  (تحديث 3/11/2021)


	مزيد من المعلومات

