
 متي يمكنني الحصول على اللقاح؟ 
 

، أو  بإدارة الصحة المحلية( اآلن. اتصل 19-تستطيع مجموعات األشخاص التالية الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد

على مواقع اللقاح على  لحجز موعدك. يمكن العثور  ، أو بمقدم رعاية صحيةالصيدلية المحلية

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

العاملون في قطاع الرعاية الصحية المخالطون للمرضى )مثل أطباء األسنان، متخصصي العالج البدني أو المهني، موظفي   ●

 في العيادات، جراحي التجميل الطبي، العاملين في مجال الرعاية الصحية المنزلية، إلى آخره( االستقبال

 العاملون في منشآت الرعاية طويلة األمد والمقيمون بها ●

مقدمو خدمات الطوارئ مثل موظفي الطوارئ، وضباط إنفاذ القانون، وموزعي األوامر الالسلكية، وضباط المؤسسات   ●

 اإلصالحية

 الصف الثاني عشر -ون أو العاملون بالمراحل التعليمية من رياض األطفالالمعلم ●

 عاًما وأكبر 50سكان والية يوتا البالغون من العمر  ●

 عاًما أو أكبر الذين يعانون من حاالت صحية أساسية معينة )انظر أدناه(  16األشخاص البالغون من العمر  ●

الذين يعانون من أي من الحاالت الصحية التالية مؤهلون للحصول على لقاح فيروس عاًما أو أكبر و 16األشخاص البالغون من العمر 

 : عاًما، فيمكنك فقط الحصول على لقاح فايزر( 17أو  16)إذا كنت بعمر ( 19-كورونا المستجد )كوفيد

 

 انعدام الطحال، بما في ذلك استئصال الطحال أو اختالل وظائف الطحال  ●

 أو أعلى  03( يبلغ BMIمؤشر كتلة جسم ) ●

مرض القلب المزمن )ليس ارتفاع ضغط الدم(، بما في ذلك فشل القلب المزمن، ومرض نقص التروية القلبية، ومرض القلب  ●

 الصمامي أو الخلقي الحاد

 مرض الكلية المزمن  ●

التهاب األقنية مرض الكبد المزمن، بما في ذلك االلتهاب الكبدي الوبائي ب أو ج، أو مرض الكبد المرتبط بشرب الكحول، أو  ●

 الصفراوية األولي، أو التهاب األقنية الصفراوية المصلب األولي، أو داء ترسُّب األصبغة الدموية

أعوام السابقة والذي بدأ في الدم، أو النخاع العظمي، أو خاليا الجهاز المناعي. يُطلق  5السرطان الذي تم تشخيصه خالل فترة  ●

   اللوكيميا، وسرطان الغدد الليمفاوية، والسرطان النخاعي المتعدد(.دم )مثل على هذا النوع من السرطان سرطان ال

السرطان الذي تم تشخيصه خالل العام الماضي والذي لم يبدأ في الدم، أو النخاع العظمي. يُطلق على هذا النوع من السرطان   ●

 والحرشفية(سرطان غير الدم )باستثناء تشخيصات سرطان الخاليا القاعدية 

 السكري )النوع األول أو النوع الثاني( ●

حالة نقص المناعة )ضعف جهاز المناعة( من الدم، أو النخاع العظمي، أو زراعة األعضاء، أو متالزمة نقص المناعة  ●

 الُمكتَسبة، واالستخدام طويل األمد للكورتيكوستيرويد أو األدوية األخرى التي تضعف جهاز المناعة 

بية التي تعيق وظيفة التنفس، بما في ذلك الشلل الدماغي، ومتالزمة داون، والصرع، ومرض العصبون  الحاالت العص ●

الحركي، ومرض التصلب المتعدد، والوهن العضلي الوبيل، ومرض الشلل الرعاش، ومرض المخيخ التدريجي، والشلل  

 الرباعي أو الشلل النصفي 

 الخضوع لغسيل الكلى بسبب مرض الكلى الحاد  ●

 خضوع لعالج تثبيط المناعةال ●

 داء خلية منجل )فقر الدم المنجلي( ●

المرض الرئوي المزمن الحاد )بخالف الربو(، بما في ذلك مرض االنسداد الرئوي المزمن الحاد، أو مرض التليف الرئوي،   ●

 أو توسع القصبات، أو التليف الكيسي 

 متلِق زراعة األعضاء الصلبة ●

 ة )الزهايمر، أو الوعائي، أو الجبهي الصدغي(السكتة الدماغية وفقدان الذاكر ●

 

 

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


 ال تلزمك مذكرة طبية لحجز موعد للحصول على اللقاح.  

 

ن ألعلى درجة من الخطر. ندرك أن هناك حاالت  عليهم االنتظار حتى يتم تلقيح المعرضي المعاييرالمرضى الذين ال تتوفر بهم هذه 

معرضة لخطر مرتفع وليست مدرجة في هذه القائمة؛ لكن كمية اللقاح المتاحة لدينا حاليًا تكفي فقط للمؤهلين الذين يعانون من هذه  

( ويجب  19-المستجد )كوفيدالحاالت. هؤالء األفراد معرضون بدرجة عالية جًدا لخطر الدخول للمستشفى والوفاة بسبب فيروس كورونا 

 أن نتأكد من حصولهم على اللقاح في أقرب وقت ممكن. 

 

 من التالي؟ 

( متاحة بداية من أبريل لمجموعات عمرية أخرى، واألشخاص الذين يعانون  19-نتوقع أن تكون لقاحات فيروس كورونا المستجد )كوفيد

يشون في أماكن جماعية، والمعرضون لدرجة خطر أعلى للفيروس من حاالت صحية أساسية غير مدرجة في القائمة أعاله، ومن يع

 (. من المقرر أن تتاح اللقاحات للعامة في أواخر الربيع أو بداية الصيف. 19-المسبب لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

ر في العديد من األماكن في أنحاء  ال يلزمك "التسجيل في قائمة انتظار" للحصول على اللقاح. عندما يصبح اللقاح متاًحا، نتوقع أن يتوف

 https://vaccinefinder.orgسيتم نشر هذه األماكن على الموقع  مجتمعك.

https://coronavirus-download.utah.gov/Health/icd_10_vac_codes.pdf
https://vaccinefinder.org/
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