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أصبح  .COVID-19بأھمیة اللقاح ضد مرض نكتب إلیك لنطلب دعمك في توعیة الحوامل واآلباء وغیرھم ممن تعمل معھم 

واألطفال والشباب في الكومنولث، ُمتضمنًا األطفال والشباب ذوي  لضمان صحة اآلباء والرضعالعمل الذي تقوم بھ اآلن 
االحتیاجات الصحیة الخاصة وعائالتھم، أكثر أھمیة من أي وقت مضى. تُقدر إدارة الصحة العامة ومكتب صحة األسرة 

 والتغذیة مساعدتك في مشاركة ھذه اإلرشادات الجدیدة.
 

 )CDC(توصیات مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا  

 عام أو أكبر. 12لكل شخص یبلغ عمره  COVID-19یُوصى باللقاح ضد مرض  •

لزیادة  إجراءات عاجلةتُوصي باتخاذ  نصیحة صحیة) CDCأصدر مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( •
بین النساء الحوامل أو المرضعات أو الالتي یحاولن الحمل اآلن أو قد یصبحن حوامل  COVID-19التلقیح ضد 

 في المستقبل.
o   النساء الحوامل والحوامل حدیثًا أكثر عرضة لإلصابة بأعراض شدیدة منCOVID-19  مقارنةً بغیر

تلقوا التلقیح بشكل كامل قبل الحمل أو أثناءه. تنخفض ھذه النسبة  ٪ فقط من الحوامل قد31الحوامل. حالیًا 
٪ في الحوامل من ذوات البشرة السمراء من أصل غیر إسباني، األمر الذي یكشف عن 15.6المئویة إلى 

 استمرار التفاوت الصحي.
 

 COVID-19موارد تعلیمیة عن التلقیح ضد 
فیدیو ومواد أخرى بلغات متعددة لدعم التثقیف حول اللقاح ضد مرض لدى كومنولث ماساتشوستس صحائف حقائق ومقاطع 

COVID-19 ال تتردد في استخدام ھذا على موقعك اإللكتروني وعلى وسائل التواصل االجتماعي في مكتبك، والطرق .
تتضمن الرسالة الرئیسیة مساعدة الناس على فھم أن جمیع اللقاحات الثالثة  األخرى التي تتواصل بھا مع الحوامل والعائالت.

آمنة وفعالة، وجمیعھا تمنع المرض الشدید، والحاجة إلى العالج بالمستشفى والوفاة، وأن اللقاح  COVID-19ضد مرض 
  مجاني للجمیع ولیس ھناك حاجة إلى بطاقة ھویة.

اإلعالنات التلفزیونیة ومقاطع الفیدیو المتحركة والمواد األخرى  :ثق في الحقائق، احصل على مواد حملة التلقیح •
. تتضمن COVID-19لحملة الكومنولث للتوعیة العامة متعددة اللغات لتعزیز سالمة وفعالیة اللقاح ضد مرض 

 واإلعالنات لآلباء:مقاطع الفیدیو 
o   19اللقاح ضد مرض-COVID  استمع إلى الخبراء -واألطفال 

o   19اللقاح ضد مرض-COVID  دكتور  -واألطفالHolly Oh) مركز دیموك ،The Dimock Center( 
o  Segura y eficaz para todas las personas mayores de 12 años -19 -de COVID La vacuna 

o   19اللقاح ضد مرض-COVID: عاًما وأكبر 12آمن وفعال لكل من یبلغ من العمر 

o  19اللقاح ضد مرض-COVID:حقائق لآلباء 

o   19اللقاح ضد مرض-COVID:أسئلة اآلباء 

https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00453.asp
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-dr-holly-oh-the-dimock-center-0/download
https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download


 

رسومات ومنشورات حول موضوعات مثل: كیفیة الحصول على لقاح ضد  :مواد التثقیف بشأن اللقاحات والتوعیة  •
ا یجب أن یعرفھ المراھقون والشباب عن ، وعدم الحاجة إلى بطاقة ھویة أو تأمین صحي، ومCOVID-19مرض 
 اللقاح.

قابل للتنزیل لمقدمي  PowerPointملف باور بوینت : COVID-19دلیل الستضافة منتدى حول اللقاح ضد مرض  •
 . COVID-19غیرھم الستضافة اجتماعات حول اللقاح ضد مرض الخدمات ومجموعات المجتمع و

والتلقیح  COVID-19أسئلة شائعة حول اللقاح ضد مرض : COVID-19األسئلة الشائعة حول اللقاح ضد مرض  •
 مزید.وسالمة اللقاح وال

• MotherToBaby (األم إلى الطفل):  یمكن لمقدمي الرعایة الصحیة والجمھور الوصول إلى ھذا المورد عبر
الدردشة والرسائل النصیة والھاتف والبرید اإللكتروني لتلقي معلومات ُمحّدثة تستند إلى األدلة حول تأثیرات مرض 

COVID-19  واللقاحات ضد مرضCOVID-19 رة الموارد أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبیعیة (التي طورتھا إدا
 والخدمات الصحیة).

 
 COVID-19 مواعید اللقاح ضد مرض

• VaxFinder.mass.gov:  ابحث عن المواعید في مواقع التلقیح الجماعي والصیدلیات ومقدمي الرعایة الصحیة
 ومواقع المجتمع األخرى.

التلقیح المنزلي متاح ألي شخص غیر قادر على الوصول إلى : COVID-19برنامج التلقیح المنزلي ضد مرض  •
 موقع اللقاح.

یمكن ألصحاب العمل والمدارس والمنظمات المجتمعیة والدینیة  :COVID-19برنامج التلقیح المتنقل ضد مرض  •
 .والمجموعات األخرى طلب العیادات المتنقلة في الموقع وخدمات التلقیح مجانًا

 
. نحن نقدر كل ما تقوم بھ، وال یمكننا أن نشكرك بما یكفي COVID-19كرك على دعمك في الترویج للتلقیح ضد مرض نش

 على عملك الجاد في ھذه الفترة الصعبة.
 

 مع تحیاتي،
 

 
 

Elaine Fitzgerald Lewisدكتور الصحة العامة، ماساتشوستس ، 
 مدیر مكتب صحة األسرة والتغذیة

 إدارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس 
 
 

https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-education-and-outreach-materials
https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA5MzAuNDY3MDA5ODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21vdGhlcnRvYmFieS5vcmcvcHJlZ25hbmN5LWJyZWFzdGZlZWRpbmctZXhwb3N1cmVzL2NvdmlkLTE5LyJ9.zBW-HvsPM22arTfbdknK0vT1sXFlUy9WCPavciEIjLk/s/1450311330/br/113166453610-l__;!!CUhgQOZqV7M!wQKLerCSSJI4xY0RFHkObKkNEffvq8R6FTpI1lg18oGbZ_01MvLWlLwvSoCLFBqnc1tP8AnfkcFY1g$
https://vaxfinder.mass.gov/
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-in-home-vaccination-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mobile-vaccination-program
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