أسئلة شائعة بشأن لقاحات فيروس
كورونا المستجد (كوفيد)19-
ما هي اآلثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا المستجد

(كوفيد)19-؟

من الشائع أن يشعر الناس بأعراض أو آثار جانبية خفيفة أو متوسطة بعد
الحصول عىل لقاح .وتتضمن األعراض الخفيفة أو المتوسطة حاالت مثل
الحمى أو االحمرار حول موضع الحقن .عادة ليس هناك ما يدعو للقلق إذا
شعرت بأعراض خفيفة إىل متوسطة لبضعة أيام بعد الحصول عىل اللقاح.
بل يعني هذا أن جسمك قد بدأ العمل لخلق استجابة مناعية وأنه يتعلم
كيفية محاربة المرض.

كم ستكون تكلفة لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-؟

جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-التي اشترتها الحكومة األمريكية
يحصل مقدم
بأموال دافعي الضرائب ستقدم للجميع مجانًا .إذا كان لديك تأمين ،فقد
ّ
رسما إداريًا من تأمينك نظير تقديم أو إعطاء اللقاح .ولكن لن يُحرم أحد من اللقاح
اللقاح
ً
ألنه ال يستطيع دفع ثمنه.

مقيما بالواليات
هل يجب أن أكون مواط ًنا أمريك ًيا ،أو
ً
المتحدة ،أو حام ً
ال لتأشيرة من أجل الحصول عىل اللقاح؟

ال .حالتك وفق قانون الهجرة لن تمنع حصولك عىل اللقاح .معلوماتك الشخصية سرية
ومحمية بموجب القانون .إذا كنت تنتمي إىل إحدى مجموعات فئة المخاطر التي
يتم إعطاءها اللقاح اآلن ،فاتصل برب عملك أو اإلدارة الصحية المحلية لمزيد من
المعلومات .وقد يتعين عليك تقديم دليل عىل عملك هناك حال ًيا ،مثل شارة عملك.
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هل أحتاج إىل بطاقة هوية للحصول عىل اللقاح؟

سيطلب منك بعض مقدمي اللقاح فقط إظهار تأكيد البريد اإللكتروني الذي
وصلك بعد تسجيلك للحصول عىل موعد للقاح ،ولكن قد يطلب منك مقدمو
لقاح آخرون إبراز بطاقة هوية بها صورتك في الموعد.
Sunsh
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ine, UT
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نستخدم معلوماتك الشخصية ألمرين فقط:
1

التأكد من بلوغك السن المعتمد للحصول عىل اللقاح.

2

التأكد من أننا نعطي اللقاح للشخص الصحيح .يجب أن نتأكد من أن اسم
الشخص الذي يحصل عىل اللقاح مطابق لالسم الوارد في ورقة الموعد.
ستحتاج إىل جرعة ثانية من اللقاح بعد بضعة أسابيع من جرعتك األوىل.
يجب أن تكون جميع مستنداتك متطابقة بحيث نضمن عدم حدوث أي
مشكالت عند قدومك للحصول عىل جرعتك الثانية.

ال نشارك معلوماتك مع مسؤولي إنفاذ القانون أو إدارة الهجرة.
يمكنك استخدام أنواع مختلفة من بطاقات الهوية التي بها صورة لدى معظم
مقدمي اللقاحات .سيتعين فقط أن تقدم لهم بطاقة هوية تحتوي عىل صورتك
واسمك وتاريخ ميالدك .قد يتعين عليك إحضار دليل مع نوع آخر عىل إقامتك
في المقاطعة ،كفاتورة غاز أو مرافق ،إذا كانت بطاقة الهوية ال تحتوي عىل
عنوانك .راجع إدارة الصحة المحلية أو مقدم اللقاح إذا كانت لديك أية أسئلة.
إذا كنت ستحصل عىل اللقاح عن طريق رب عملك ،فقد يتعين عليك تقديم
دليل عىل أنك تعمل لديه حال ًيا ،مثل شارة عملك.

لمزيد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد،)19-
أو لقاحاته ،أو مواعيد وأماكن الحصول عىل اللقاحات ،تفضل بزيارة
./https://coronavirwus.utah.gov
يمكنك التسجيل عىل موقع الويب للحصول عىل
تحديثات عند توفر معلومات جديدة عن اللقاح.
إذا كانت لديك أسئلة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-أو لقاحاته،
فاتصل بالخط الساخن حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-عىل الرقم
.
 385-273-7878مهنكمي ةيحص ةياعر يمتخصص نخافر الخط السوي
المساعدة عىل اإلجابة عن أسئلتك وتحديد الموارد القريبة منك.
وهو متاح عىل مدار الساعة جميع أيام األسبوع بأكثر من  100لغة.
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