
بعد أن تتلقى اللقاح بالكامل:

 يمكنك زيارة شخص احتمالية إصابته منخفضة ولم

يحصل عىل اللقاح بعد، دون ارتداء الكمامة

وال االلتزام بالتباعد البدني.

 يمكنك زيارة األشخاص الحاصلين عىل اللقاح داخل

المباني ومخالطتهم، دون القلق بشأن نقل المرض

ألحدهم.

 ال يتعين عليك الخضوع للحجر الصحي وال الفحص إذا خالطت أحد مصابي

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إال إذا ظهرت عليك

األعراض بعد المخالطة (ويكون هذا نادًرا).

 إرشادات لمن أتموا الحصول
عىل اللقاح

 

تُعد ممن أتموا الحصول عىل اللقاح بعد أسبوعين من حصولك عىل الجرعة األخيرة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لقاحات الجرعتين: 

 لقاحات الجرعة الواحدة:
عد أسبوعين من الحصول عىل الجرعة الثانية (تحتاج إىل كلتا الجرعتين لتتمتع بالحماية الكاملة).

بعد أسبوعين من الحصول عىل الجرعة (تحتاج إىل جرعة واحدة لتتمتع بالحماية الكاملة).

للحفاظ عىل سالمة اآلخرين إىل أن تتاح الفرصة لمزيد من األشخاص للحصول عىل اللقاح، ربما تحدث مواقف عليك

فيها اتخاذ بعض االحتياطات.



للحفاظ عىل سالمة اآلخرين إىل أن تتاح الفرصة لمزيد من األشخاص للحصول عىل اللقاح:

.تجنب األماكن الشديدة االزدحام والتجمعات

عليك ارتداء كمامة وااللتزام بالتباعد البدني قدر اإلمكان

عند مخالطة مجموعة كبيرة من األشخاص. 

عليك اتباع أي احتياطات تطالبك بها الشركات وأصحاب العمل.

قد يكون لديهم موظفين أو عمالء لم يحصلوا عىل اللقاح بعد,

أو احتمالية إصابتهم بمرض شديد مرتفعة. 

عليك ارتداء كمامة وااللتزام بالتباعد البدني عند مخالطة شخص

لم يحصل عىل اللقاح بعد واحتمالية إصابته بمرض 

شديد مرتفعة أو يعيش مع شخص احتمالية إصابته مرتفعة. 

To protect yourself and others, please use 
our takeout or delivery services instead of 
dining in if you have symptoms of COVID-19 
or are a person at high-risk. Thank you.

People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying 
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are 
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people 
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or 
other medicines known to weaken the immune system). 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html   .تم إعداد المستند من إرشادات مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها 

إذا كنت مسافرًا، فعليك تلبية أي متطلبات مقررة

في الموقع الذي تسافر إليه. 

عليك ارتداء كمامة وااللتزام بالتباعد البدني في األماكن

العامة إىل أن تتاح الفرصة لمزيد 

من األشخاص للحصول عىل اللقاح. 

لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعالة

في منع اإلصابة بمرض شديد، والعالج بالمستشفى، والوفاة بسبب الفيروس. 

في الحالة النادرة لظهور أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) عليك,

يجب الخضوع لالختبار.

أقدام


