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 19-أمور يلزمك معرفتها بخصوص تطعيم فيروس كورونا المستجد كوفيد

 
   19-أولوية قصوى. وقد ثبت أن لقاح كوفيد 19-تعد مأمونية لقاحات كوفيد

  أمن وفعال.

مشاركة متطوعين من جماعات عرقية تتخذ الواليات المتحدة األمريكية العديد من الخطوات للتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة. وتضم هذه الخطوات 

التجارب من وإثنية وفئات عمرية مختلفة في التجارب السريرية للتأكد من أن اللقاح آمن لمختلف المجتمعات المتنوعة. ويتم مراجعة معلومات وبيانات 

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها   قِبَل جهات مستقلة من علماء ومهنيين طبيين وخبراء صحة عامة قبل أن تحصل على اللقاح. وقد طورت

(CDCأداة جديدة للرصد السريع ألية مشاكل تتعلق بمأمونية لقاحات كوفيد )-وتعد األداة في سيف ” .19V-safe أداة جديدة تستخدم تطبيق على “

 .19-يدالهواتف الذكية للمراجعة الصحية بعد عملية التطعيم. ويتم تقديمها لألشخاص عند تلقيهم تطعيم كوف

 

 . ويلزم الحصول على جرعتين منه. 19-على وقايتك من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19-يساعد تطعيم كوفيد

 المتاح حاليًا للحصول على الحماية القصوى التي يوفرها اللقاح من هذا المرض الخطير. 19-سوف تكون في حاجة إلى تلقي جرعتين من لقاح كوفيد

 

 في الواليات المتحدة محدودة، إال أن اإلمداد به سوف يزيد في األسابيع والشهور المقبلة.  19-دادات لقاح كوفيدحاليًا تعد إم

بمجرد توفر كميات كبيرة كافية منه. وبمجرد توفر اللقاح على نطاق واسع، سيكون هناك عدة آالف من  19-سيتمكن كل شخص من تلقي تطعيم كوفيد

 مقدمي خدمة التطعيم.

ي  •
من فايزر بيونتيك للوقاية   19- ( توصيات الستخدام لقاح كوفيدACIP، أصدرت اللجنة االستشارية لممارسات التحصي   )2020ديسمبر  13ف 

وس كورونا المستجد كوفيد  . 19- من فب 

ي  •
وس من  19- ، أصدرت اللجنة االستشارية لممارسات التحصي   توصيات الستخدام لقاح كوفيد2020ديسمبر  20ف  موديرنا للوقاية من فب 

 . 19- كورونا المستجد كوفيد

  

 . 19-إن عدم القدرة على الدفع المقابل أو حالة الهجرة أو عدم وجود تأمين صحي، لن تحول دون تلقي تطعيم كوفيد

أم ال. وقد يكون بمقدور مقدمي خدمة سوف يتم إعطاء جرعات اللقاح لألفراد بدون مقابل بغض النظر عن حالة الهجرة أو ما إذا كان لديهم تأمين صحي 

أو العام  التطعيم فرض رسوم إدارية نظير إعطاء حقن اللقاح. ويمكن لمقدمي خدمة التطعيم أن يحصلوا على قيمة هذه الرسوم من شركة التأمين الخاص 

 المعنية بالمريض.

 

 عالمة على أن جسمك يبني وقاية ضد المرض.  ، قد تحدث لك ببعض اآلثار الجانبية الشائعة. فهذه19-بعد تلقي تطعيم كوفيد

اليومية، إال أنه من المفترض تعد اآلثار الجانبية دليال على أن اللقاح يعمل، وقد تبدو اآلثار الجانبية مثل اإلنفلونزا وقد تؤثر على قدرتك على القيام باألنشطة 

 أن تزول خالل أيام قليلة.

 

ي إلدارة الصحة المحلية المعنية:   •
ون  بالنسبة لإلتاحة أو لتحديد موعد، قم باالتصال أو بزيارة الموقع اإللكتر

distribution/#lhd-https://coronavirus.utah.gov/vaccine . 

ي النش   •
 
ي مباش  يحتوي عىل المعلومات األساسية قم بالتسجيل ف

ون  ي بريد إلكتر
ي والية يوتا لتلقر

 
 ة اإلخبارية للقاح ف

 : ي
ون  ي اللقاح عىل الموقع اإللكتر

 acunas/#subscribehttps://coronavirus.utah.gov/vوأحدث المعلومات عن أماكن ومواعيد تلقر

 https://coronavirus.utah.gov/vaccineللمزيد من المعلومات، اذهب إىل:  •

https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd
https://coronavirus.utah.gov/vacunas/#subscribe
https://coronavirus.utah.gov/vaccine

