
 
 

 

 

 

  

الناس يف مجيع أحناء  طعيمحالًيا يتم ت

 .١٩-منطقتنا ضد الكوفيد

يلي بعض املعلومات املفيدة حول فيما 

 .١٩-لقاح الكوفيد

قد ُيطلب منك  اللقاح جماني للجميع.

 الصحي اخلاصة بك تقدمي معلومات التأمني

لكن التأمني الصحي ليس وعند التسجيل، 

 مطلوًبا لتلقي اللقاح.

ال يعاجل اللقاح مرض الكوفيد، ولكنه 

يساعد جسمك على تكوين املناعة الالزمة 

 .رضمن امل للحماية

 -بالكوفيد اإلصابة يسببخذ اللقاح ال أ

١٩. 

، ١٩-بالكوفيد من قبلأصبت قدإذا كنت 

 فال تزال حباجة لتلقي اللقاح.

اللقاح ليس إجباريا من قبل احلكومة 

 الفيدرالية أو حكومة الوالية.

 توزيع اللقاح

ومات قم . للمزيد من المعلللواليةة يدارات الصحاإل قبلمن اللقاح  توزيعيتم 

 بزيارة:

 healthvermont.gov 

 health.ny.gov 

 الشركات املصنعة للقاحات

مارس، تتوفر ثالثة  1اعتباًرا من 

لقاحات مبوجب تصريح الطوارئ 

الصادر من إدارة األغذية 

والعقاقري: فايزر و موديرنا و 

جونسون. تتطلب كل من &  جونسون

 شركة فايزر وموديرنا جرعتني.

بني اجلرعتني،  يوم ٢١فايزر:  ·

 يوم بني اجلرعتني. ٢٨موديرنا: 

ستكون كلتا اجلرعتني اللتني  ·

تتلقامها من نفس الشركة املصنعة 

 للقاح.

         قد تتوفر لقاحات إضافية.

 الفعالية

لكي يكون اللقاح فعاالا، جيب أن 

 تتلقى كال من اجلرعتني.

ال تزال فعالية اللقاح ضد طفرات 

ديدة حتت الدراسة، فريوس الكورونا اجل

يزال هذا قيد  فال. مبشرةوالنتائج 

 .اجلادة املراقبة والدراسة

 

 اآلثار اجلانبية

قد حتدث بعض اآلثار اجلانبية اخلفيفة 

من اللقاح وال يعين ذلك أنك مصاب 

 بالكوفيد وقد تشمل األعراض االتي:

أعراض تشبه األنفلونزا وتستمر • 

 ساعة ٣٦-٢٤ملدة 

 إعياء• 

 التهاب الذراع• 

 صداع • 

 وتزداد احتمالية حدوث هذه االعراض بعد تلقي الجرعة الثانية.

 

الناس يف مجيع أحناء  طعيمحالًيا يتم ت

 .١٩-منطقتنا ضد الكوفيد

فيما يلي بعض املعلومات املفيدة حول 

 .١٩-لقاح الكوفيد

 

١٩-معلومات عن لقاح الكوفيد  



 

 

 

 

 

 احلساسية

نع من احلصول على مياحلساسية ال وجود 

 اللقاح.

أي رد فعل  يف املاضي إذا كان لديك

حتسسي شديد جتاه أي لقاح أو دواء 

والذي تتطلب منك رعاية طبية 

ا مع عاجلة، فيجب عليك مناقشة هذ

 طبيبك قبل أخذ اللقاح.

 اإلستحقاق

األشخاص الذين يعانون من ضعف  مازال

املناعة قادرين على تلقي اللقاح. 

وهذا يشمل األشخاص املصابني بفريوس 

نقص املناعة البشرية، وأمراض 

القلب، والسكري، والربو، والقولون 

 العصيب، واخلاليا املنجلية.

بالنسبة للحوامل أو املرضعات 

لقاح مناسب هلم. ولكن جيب عليهم فال

 استشارة الطبيب اخلاص هبم.

 

متت املوافقة على لقاح موديرنا 

عاما وللقاح  ١٨لألعمار األكرب من 

 عاما. ١٦كرب من أفايزر لألعمار 

 املناعة

جيب عليك اختاذ مجيع االحتياطات 

الالزمة حىت يتلقى عدد كاٍف من الناس 

هر يستغرق هذا عدة أش قداللقاح، و

 من اآلن.

 ولذلك ستظل حباجة إىل:

 لبس القناع •• 

 غسل اليدين•• 

أقدام بينك  ٦احلفاظ علي مسافة •• 

 وبني االخرين من خارج عائلتك

 ال للتجمعات •• 

 معلومات ثقافيه خاصة

 اللقاح كوشر وحالل.

ال توجد مواد بشرية أو حيوانية يف 

 اللقاح.

للقاح.جزعية في تصنيع االخاليا اللم تستخدم   

 

إذا كنت حباجة إىل مساعدة يف التسجيل 

 البسبب حاجز اللغة، فريجى االتصال بـ

AALV وUSCRI Vermont وVT LEND. 

 

This information was developed in collaboration with AALV, 
USCRI Vermont, and VT LEND. 

For more information visit: 

UVMHealth.org/Coronavirus 

 


