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 األسئلة المطروحة بشكل متكرر | ھیئة الصحة العامة ببوسطن

   19-لقاح كوفید :األسئلة المطروحة بشكل متكرر
 

 عندال تزال المعلومات آخذة في التطور بسرعة وستقوم ھیئة الصحة العامة ببوسطن بتحدیث ھذه المعلومات  :2021ینایر  13ُمحدَّث في
 .األحمر توافر معلومات جدیدة وذات صلة وتحدید األسئلة الجدیدة والُمحدَّثة باللون

 

 توافر اللقاح
 
 

 كم عدد اللقاحات وما ھي األنواع الموجودة قید التطویر؟ .1
تمت الموافقة على لقاحات من شركتي . حالیا عشرات اللقاحات قید التطویر والعدید منھا یتجھ نحو مرحلة التطویر النھائيتوجد 

 .2020، في دیسمبر )Moderna( او مودرن) Pfizer(تصنیع اللقاح، وھما فایزر

 
 كم عدد اللقاحات التي ستكون متاحة في والیة ماساتشوستس؟ .2

في  19 -تقریر التلقیح األسبوعي ضد كوفیدللحصول على معلومات محدثة ودقیقة، راجع . الوالیة ھي التي تدیر توزیع اللقاح
covid-program#weekly-vaccination-19-details/covid-https://www.mass.gov/info-19-الوالیة على الموقع

report-cinationvac-   
 

 من سیحصل على اللقاح أوال؟  .3
من اللقاح  في ماساتشوستس، على أن الجرعات األولى 19-أوصت الحكومة الفیدرالیة، ووافقت المجموعة االستشاریة لـ كوفید

أي (ون األوائل ، بما في ذلك العاملین في مجال الرعایة الصحیة، المستجیب19-بكوفید عرضة لإلصابةستخصص لألشخاص األكثر
، ونزالء وموظفي مؤسسات الرعایة الجماعیة، بما في ذلك دور رعایة المسنین )خدمات الطوارئ الطبیة، واإلطفاء، والشرطة

  .والمالجئ والمؤسسات اإلصالحیة
 

تعتمد ماساتشوستس اإلنصاف كمبدأ أساسي لتوصیاتھا، وتذھب إلى أبعد من التوصیات الوطنیة من خالل إعطاء األولویة لجمیع 
الذین یواجھون كوفید، بما في ذلك العاملین في مجال خدمات ومرافق اإلطعام، و العاملین في مجال الصحة   في الصحةالعاملین 

كما تعطي األولویة كذلك لألشخاص في المؤسسات الجماعیة، بما في ذلك المالجئ . عایة الشخصیةالرنزلیة، بمن فیھم مساعدات الم
 .والمؤسسات اإلصالحیة

 
details/covid-https://www.mass.gov/info-19-الموقعقم بزیارة لمزید من المعلومات حول الجدول الزمني لتوزیع اللقاح، 

timeline-distribution-program#vaccine-vaccination- 
 

 
 ھل سیُطلب من السكان اآلخرین الحصول على اللقاح؟  .4

بایدن أنھا ال تعتزم جعل اللقاح إلزامیا في كافة أنحاء إلزامیة، وقد قالت إدارة  19-ال نعرف عن أي خطط حالیة لجعل لقاحات كوفید
 .الوالیات المتحدة

 
 ، أین یمكنني الذھاب للحصول علیھ؟  19-لقاح كوفید توفر بمجرد .5

متاًحا لعموم الناس، ستعمل ھیئة الصحة العامة في بوسطن مع مدینة بوسطن والمراكز الصحیة   19-عندما یكون لقاح كوفید

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#weekly-covid-19-vaccination-report-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#vaccine-distribution-timeline-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#vaccine-distribution-timeline-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#vaccine-distribution-timeline-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccination-program#vaccine-distribution-timeline-
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لقد استخدمنا .  معرفة الناس لمكان الحصول علیھوأ توفر اللقاحوغیرھا لضمان  المجتمعیةوالمستشفیات والوالیة والمنظمات 
 .متوفرة ومتاحة للجمیع 19-كوفید استراتیجیات مماثلة للتأكد من أن لقاحات اإلنفلونزا واختبارات

 
 ھل سیتعین علي دفع ثمن اللقاح؟ .6

تأمین والمھاجرین غیر  یمتلكونالذین ال  ص، بما في ذلك األشخایتم توفیر اللقاح مجانا من قبل الحكومة الفیدرالیة لجمیع األفراد
 .الشرعیین والطالب الدولیین

 
.   19-مشتركة تتعلق بإعطاء لقاح كوفید مدفوعاتأي  یدفعھا األشخاص من جیوبھم أوتلتزم شركات التأمین بعدم فرض أي رسوم  

الموافقة على عدم تحمیل المرضى أي   19-إضافة إلى ذلك، یتعین على جمیع مواقع مقدمي الرعایة الصحیة التي تتلقى لقاح كوفید
 .ي شخصتقدیم خدمات التلقیح أل االمتناع عن أو مالھم الخاصرسوم یدفعونھا من 

 
ولكن لن یتم تحمیل المرضى أو التأمین أي  . دراليیالمستوى الف قبل من بعض التكالیف االداریةمقدمي الخدمات عن تعویض یمكن 

 .لقاح للتوزیع للحصول على أيھذا األمر جزء من اتفاقیة التلقیح التي یتعین على كل مقدم خدمات توقیعھا . تكالیف
 

 فعالیة اللقاح
 

 ؟19-قاحات كوفیدكیف تعمل ل .7
تحمینا ھذه األجسام المضادة من . األولى المتوفرة عن طریق تحفیز الجھاز المناعي إلنتاج األجسام المضادة 19-تعمل لقاحات كوفید

 .اإلصابة بالعدوى إذا دخل الفیروس الحقیقي إلى أجسامنا
 
 
 

 ؟19-اللقاح من اإلصابة بـكوفید یمنعنيھل  .8
، وخاصة في الوقایة  19-في الوقایة من كوفید%) 95تصل إلى (فعالة جدا  19-التجارب السریریة أن لقاحات كوفیدأظھرت بیانات 

 .من الحاالت الشدیدة لھذا الفیروس
 

ید تلقیت الجرعة األولى فقط فلن تكون محمیا بشكل ج اذا. سیكون اللقاح أكثر فاعلیة في حمایتك إذا تلقیت كلتا الجرعتین المتوالیتین
 .أن تكون یمكنككما  19-من كوفید

 
 :ارتداء القناع والتباعد االجتماعي ألنھاالستمرار في باإلضافة إلى تلقي اللقاح، من المھم أیضا 

 
 .لن یحصل الجمیع على اللقاح دفعة واحدة .1
بعد تلقي اللقاح حیث ال یوجد لقاح فعال بنسبة  19-على الرغم من أنھ من غیر المرجح، ال یزال ممكنا اإلصابة بكوفید .2

100.% 
یوفر ارتداء القناع وممارسة التباعد  .  19-اللقاح من كوفیدلك  التي یوفرھا حتى اآلن مدة الحمایة متأكدینلسنا  .3

 .االجتماعي حمایة إضافیة
 

 ؟عدد الجرعات التي سأحتاجھاكم  .9
التي تخضع حالیا للمرحلة الثالثة من   19-وجمیع لقاحات كوفید) Moderna( اومودرن) Pfizer(فایزر یتطلب كل من لقاحي 

تبدأ الجرعة األولى في بناء الحمایة والجرعة الثانیة، بعد . التجارب السریریة في الوالیات المتحدة جرعتین باستثناء لقاح واحد
، ستعطى الجرعة  )Pfizer(فایزر بالنسبة للقاح   .بضعة أسابیع، ضروریة للحصول على أكبر قدر من الحمایة التي یوفرھا اللقاح

 .، ستعطى بعد أربعة أسابیع)Moderna(ا لمودرن بالنسبة. الثانیة بعد ثالثة أسابیع من األولى
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 .كما یمكنك أن تكون 19-إذا لم تفعل فلن تكون محمیا بشكل جید من كوفید. الجرعتین تحصل على كالمن المھم أن 

 
سوف یستغرق األمر من أسبوع إلى أسبوعین بعد الجرعة الثانیة لتُعتبر ملقحا بالكامل وتحصل على . ریةحمایة اللقاح لیست فو

 %).95حوالي (أعلى مستوى من الحمایة 
 

 إذا تلقیت اللقاح؟  قناعھل یجب علي االستمرار في ارتداء  .10
-واللقاحات للقضاء على كوفیدتتبع االتصال الجسدي واالختبار وة والتباعد الجسدي یجب الجمع بین األقنع.  الجواب الحالي ھو نعم

19. 
 

في مجتمعنا منخفضا بما یكفي لمنع  19-إلى أن یصبح عدد حاالت كوفید. ، بما في ذلك اللقاح%100ال توجد استراتیجیة فعالة بنسبة 
 .انتشاره، یجب استخدام جمیع استراتیجیات الوقایة

 
.  الحمایة دوام ومدةالتقلیل من المرض أو خطورتھ أو انتقالھ  التلقیح الذي یمكنھمقدار عن  الذي ینبغي أن نتعلمھال یزال ھناك الكثیر 

 :لذلك یتعین على األشخاص الملقحین االستمرار في اتباع جمیع اإلرشادات الحالیة لحمایة أنفسھم واآلخرین، بما في ذلك
 

 ارتداء القناع .1
 أقدام على األقل من اآلخرین 6اء على بعد البق .2
 تجنب االزدحام .3
 غسل الیدین كثیرا بالماء والصابون أواستخدام معقم الیدین المحتوي على الكحول .4
 األمراض والوقایة منھا مكافحةالتي وضعھا مركز إرشادات السفراتباع  .5
بعد االختالط بشخص مصاب  األمراض والوقایة منھا مكافحةالتي وضعھا مركز  إرشادات الحجر الصحياتباع  .6

 19-بكوفید
 اتباع أي إرشادات معمول بھا في العمل او المدرسة  .7

 
 لتلقیح؟أحتاج إلى امن قبل، فھل  19-إذا كنت مصابا بكوفید .11

یجب ، و مع ذلك  .مصحوبة بأعراض أو بدونھا 19-بكوفید االصابة السابقة تاریخبغض النظرعن  19-یتعین إعطاء لقاح كوفید
 . عن العزل واستیفاء معاییر التوقف) إذا كان الشخص یحمل أعراضا(تأجیل التلقیح حتى الشفاء من المرض الحاد 

 
ومع ذلك، تشیر االثباتات الحالیة إلى أن عودة العدوى نادرة خالل   . الفاصلة بین العدوى والتلقیحلزمنیة اال یوجد حد أدنى للفترة 

یوما السابقة تأجیل التلقیح حتى  90، وبالتالي یمكن لألشخاص المصابین بعدوى حادة موثقة خالل یةیوما بعد اإلصابة األول 90
 .نھایة ھذه الفترة، إذا رغبوا في ذلك

 
 .  قال مقدمو الرعایة الصحیة إنھم ما زالوا یقدمون اللقاح لموظفیھم الذین أصیبوا بـكوفید سابقا

 
 سالمة اللقاح

 
 كیف نعرف أن اللقاح آمن؟ .12

یجب أن یخضع اللقاح لتطویر واختبار صارمین قبل إتاحتھ .  تخضع اللقاحات الختبارات أكثر من أي مستحضرات دوائیة أخرى
 .  باستمراریجب أن تكون كل جرعة ذات جودة عالیة  -التصنیع أمر بالغ األھمیة . للعموم

 
أوال، تتلقى مجموعات صغیرة من الناس اللقاح  . إضافة إلى ذلك، یتم إجراء اختبارات مكثفة في التجارب السریریة إلثبات السالمة

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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بعد ذلك، یُعطى اللقاح لعشرات   ).لعمر والصحة البدنیةمثل ا(خصائص معینة لدیھم ثم یتم إعطاء اللقاح ألشخاص .  التجریبي
 .اآلالف من األشخاص واختبار فعالیتھ وسالمتھ

 
مجلس مستقل، اللجنة االستشاریة  وجنبا إلى جنب مع، )FDA(تتم مراجعة البیانات من قبل إدارة الغذاء والدواء  بعد ذلك، 

ھذه الھیئات . على اللقاح، وتقدم توصیاتھا الستخدامھ یتم الموافقة األمراضمكافحة ز التابعة لـمرك) ACIP( التحصینلممارسات 
 .وھي تكفل سالمة وفعالیة اللقاح على السواء -ھي الضمانات النھائیة للجمھور 

 
بالمائة من أصول  13بالمائة من السود و  10كان  19-شاركوا في التجارب السریریة للقاح كوفیدشخص  70.000من بین أكثر من 

 .التینیة، ولم تكن ھناك مخاوف بالغة متعلقة بالسالمة في دراسات ھذه اللقاحات/إسبانیة
 

 من اللقاح؟ 19-من اللقاح أو نشر كوفید 19-ھل یمكن أن أصاب بكوفید .13
-ال یحتوي اللقاح فعلیا على الفیروس المسبب لـكوفید.   من اللقاح 19-من اللقاح أو نشر كوفید 19-فیدال، ال یمكن أن تصاب بكو

 .أو في انتشاره 19-، مما یعني أن اللقاح نفسھ لن یتسبب في اإلصابة بـكوفید19
 

 ما ھي اآلثار الجانبیة المحتملة للقاح؟ .14
أو االحمرار /التقرح و. الجھاز المناعي عملعلى  عالماتخفیفة، وھي  ذكر بعض األشخاص في التجارب السریریة آثارا جانبیة

 :  تشمل اآلثار الجانبیة المعلنة أیضا.  في موضع الحقن ھو التفاعل األكثر شیوعا

 الصداع •

 اإلعیاء  •

 الحمى  •

 القشعریرة  •

 آالم عضلیة  •

 آالم المفاصل  •
 

 . الجرعة الثانیةكانت ھذه اآلثار الجانبیة أسوأ بالنسبة لبعض الناس، بعد 
 

یمكنك تناول أدویة ال تستلزم وصفة طبیة، مثل أسیتامینوفن . عادة ما تختفي اآلثار الجانبیة للقاح من تلقاء نفسھا في غضون أیام قلیلة
 . مباشرة قبل أخذ اللقاح، یوصى بتجنب تناول ھذه األدویة ولكن. أو أیبوبروفین للتحكم في اآلثار الجانبیة بعد التلقیح

 
 . ھذه األعراض التعامل معبعد تلقي اللقاح، سیتم إرشادك حول كیفیة 

 
أو   عكسيدقیقة بعد الحقن للتأكد من عدم ظھور أي عالمات على وجود رد فعل  15سوف تتم مراقبة كل  شخص یتلقى اللقاح لمدة 

 التي یتم تناولھا عن طریق الحقناألدویة  شدیدة تجاه اللقاحات األخرى أوالحساسیة التتم مراقبة األشخاص ذوي .  تحسسي فوري
 . دقیقة 30لمدة 

 

 .   متعلقة بالسالمة، بما في ذلك الوفیات المسجلة في دراسات ھذه اللقاحات خطیرةلم تكن ھناك مخاوف 
 

 ھل یجب أن آخذ اللقاح إذا كنت أعاني من الحساسیة؟ .15
 ومكافحة وفقا لمركز مراقبة.  من الحساسیة أخذ اللقاح مما یعانونحساسیة ویتعین على أناس كثیرین ھناك أنواع عدیدة من ال

 -األمراض والوقایة منھا، كانت ھناك تقاریر تفید بأن بعض األشخاص قد عانوا من تفاعالت تحسسیة شدیدة في الجھاز التنفسي 
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ى سبیل المثال، یعتبر رد الفعل التحسسي شدیدا عندما یحتاج الشخص إلى  عل. 19-بعد تلقي لقاح كوفید -تُعرف أیضا باسم التأق 
 .  أو إذا كان علیھ الذھاب إلى المستشفى©) EpiPen(أو اإلبیبن ) epinephrine(العالج باإلبینفرین 

 
، اسأل مقدم   الحقنعن طریق لمرض آخر تجاه لقاح أو عالج  -حتى لو لم یكن شدیدا  -إذا كان لدیك رد فعل تحسسي فوري 

سوف یساعدك مقدم الرعایة الصحیة على تحدید ما إذا كان تلقي اللقاح . 19-الرعایة الصحیة عما إذا كان یجب أن تأخذ لقاح كوفید
اح األمراض والوقایة منھا یوصي بأن یتلقى اللقمكافحة  إذا كنت تعاني من حساسیة ال تتعلق باللقاحات، فإن مركز. آمنا بالنسبة إلیك

مثل الطعام أو الحیوانات األلیفة  -األشخاص ذوو سوابق ردود الفعل التحسسیة الشدیدة التي ال تتعلق باللقاحات أو األدویة االمحقونة 
یمكن أیضا لألشخاص ذوي سوابق في الحساسیة تجاه االدویة عن طریق الفم . أو المواد السامة أو الحساسیة البیئیة أو من الالتكس

 . ھنالمزید من المعلومات، انقر . أن یأخذوا اللقاح ائلي في ردود الفعل التحسسیة الشدیدةأو تاریخ ع
 

. ظھور أي عالمات على وجود رد فعل تحسسيدقیقة بعد الحقن للتأكد من عدم  15شخص یتلقى اللقاح لمدة  سوف تتم مراقبة كل
 .دقیقة 30لمدة   عن طریق الحقنتتم مراقبة األشخاص ذوي حساسیة شدیدة تجاه اللقاحات األخرى أو األدویة 

 
یكون بإمكانك تلقي اللقاح، تحدث إلى  عندما. ال یحتوي اللقاح على أي منتجات غذائیة، بما في ذلك البیض، وال على المعادن

 . أخصائي في الحساسیة إذا كانت لدیك مخاوف
 

 ھل یمكن لألطفال والرضع تلقي لقاح كوفید؟ .16
عاما  18لألعمار من ) Moderna( اعاما فما فوق ولقاح مودرن 16لألعمار من ) Pfizer(فایزرتمت الموافقة على اعتماد لقاح  

 .فما فوق
 

عاما أو أكثر، ولكن لم تتم الموافقة على أي لقاح لألطفال  12ت المصنعة تجارب سریریة على األطفال البالغین بدأت بعض الشركا
عطائھا إلما یزال ھناك شھرین من الوقت قبل االنتھاء من تلك التجارب والحصول على الموافقة .  عاما حتى اآلن 16دون سن 
 .لألطفال

 
 .عاما أو أصغر 12لألطفال البالغین  لم نر أي شيء في التجارب السریریة

 
 ؟ 19-ھل یمكن للنساء الحوامل والمرضعات أخذ لقاح كوفید .17

 . بالنسبة للنساء الحوامل وال توجد بیانات حتى اآلن 19-الدراسات جاریة بشأن سالمة لقاحات كوفید
 

زیادة على ذلك، نعلم أن النساء الحوامل  . طور النموال یدخل إلى خالیا الطفل في ».  حیا«لیس لقاحا  19-أن لقاح كوفید نحن نعلم
الحمل السیئة مثل المخاض  من نتائجوقد تواجھن خطرا متزایدا مرض الشدید لمن المتزایدة  تواجھن مخاطر 19-المصابات بـكوفید

 .المبكر
 

 . لمساعدتھن على اتخاذ قرار مستنیریتعین على النساء الحوامل مناقشة المخاطر والفوائد مع مقدم الرعایة الصحیة 
 

 اللقاح الذي یتلقاه المرضى؟ بشأنالعالمات التجاریة المتنوعة للقاحات، ھل سیتم التواصل  /بالنظر إلى االختالفات بین األنواع .18
ض األمرا مكافحةومركز ) MDPH(أكدت إدارة الصحة العامة في والیة ماساتشوستس  .ستتلقاهنعم ، سوف تعرف أي لقاح 

  .ھذ النقاش مع مرضاھم المھتمین حول أي نوع من اللقاح یجرواأنھ یتعین على أطباء الرعایة األولیة أن ) CDC(والوقایة منھا 
 

اللقاحان المتاحان متشابھان من حیث أن . ، لن یكون بإمكان المرضى اختیار اللقاحات التي یتلقونھاتوافر اللقاحب تتعلق ألسباب
 %. 90كالھما یتطلب جرعتین وكالھما فعال بنسبة تزید عن 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html


 www.bphc.org | 1010 Massachusetts Avenue | Boston, MA 02118| ھیئة الصحة العامة ببوسطن 
 7من6الصفحة|  2021ینایر  13| اإلنجلیزیة |  19-ألسئلة المطروحة بشكل متكرر حول لقاح كوفید

 

 
ال توجد معلومات كافیة تفید ما إذا كانت الفعالیة الكاملة تتحقق بتلقي الجرعتین . لشخص الجرعتین من نفس اللقاحیجب أن یتلقى ا

 .من لقاحین مختلفین
 

 دار تحذیرات لألشخاص الذین سبق لھم أخذ لقاح اإلنفلونزا؟ھل لوحظت مضاعفات أو تم إص .19
 . لكننا نراقب عن كثب وسوف نتواصل بمزید من المعلومات حالما تصبح متاحة عند الضرورة. لسنا على علم بإصدار أي تحذیرات

 
 ما الذي نعرفھ حقا عن اآلثار طویلة المدى المحتملة؟ .20

اآلثار الموثقة حتى اآلن قصیرة المدى وعادیة  . 19-اللقاحات، بما في ذلك لقاحات كوفیدتجري مراقبة اآلثار طویلة المدى لجمیع 
 ).أعاله# 17انظر اآلثار الجانبیة المحتملة في السؤال رقم (بالنسبة للعدید من اللقاحات 

 
 ھل یؤثراللقاح على الخصوبة؟   .21

، نفس نسبة النساء حملن في  )Pfizer(فایزرفي بیانات السالمة من تجربة .  یؤثر على الخصوبة 19-ال یوجد إثبات أن لقاح كوفید
 . وبناء علیھ، یوصى باللقاح حتى إذا كنت تخططین للحمل قریبا.   مجموعة اللقاح كما في مجموعة اللقاح الوھمي

 
 ؟ )Johnson & Johnson(ماذا نعرف عن لقاح جونسن وجونسن  .22

-أو یجري التخطیط لھا لثالثة لقاحات كوفید) المرحلة الثالثة(جارب سریریة واسعة النطاق ، تجري ت2020دیسمبر  28عتبارا من ا
 ). Johnson & Johnson(جونسن وجونسن  19-في الوالیات المتحدة، بما في ذلك لقاح كوفید 19

 
 

 أوروبا؟  ماذا نعرف عن وجودھا في الوالیات المتحدة؟ فيماذا عن الساللة الجدیدة  .23

یبدو أن ھذا الفیروس المتحور ینتشر بسھولة وسرعة  .  في المملكة المتحدة، ظھر نوع جدید مع عدد كبیر غیر عادي من التحورات
تم  . دة  في خطر الوفاةفي الوقت الحالي، على أنھ یسبب مرضا أكثر خطورة أو زیا ال یوجد إثبات. أكبر من األنواع األخرى

وتم رصده منذ ذلك الحین في العدید من البلدان حول العالم، بما في ذلك الوالیات  2020اكتشاف ھذا النوع  ألول مرة في سبتمبر 
 .  المتحدة وكندا

 
مكافحة  مركزمل یع.  االمراض والوقایة منھا، بالتعاون مع وكاالت الصحة العامة األخرى، الوضع عن كثب مكافحةیراقب مركز 

والمتحورات  19-االمراض والوقایة منھا على رصد المتغیرات الفیروسیة الناشئة وتوصیفھا وتوسیع قدرتھ على البحث عن كوفید
. األصلیة للوقایة من الساللة الجدیدة كذلك 19-ستخدم نفس استراتیجیات الوقایة من ساللة كوفیدیتم افي الوقت الحالي ، .   الجدیدة

سیظل فعاال في الوقایة  19-یري معظم الخبراء أن لقاح كوفید.  یشمل ھذا ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي وغسل الیدین المتكرر
 .  ضد المتغیر الجدید

 
 ؟ ھل سنضطر إلى أخذه مرة أخرى؟الجدريلقاح األنفلونزا أو لقاح  19-ھل یشبھ لقاح كوفید .24

ال یوصى، اآلن، بجرعات إضافیة بعد الجرعتین األولتین  . وتوقیتھا 19-لقاحات كوفیدمن م تحدید الحاجة إلى جرعات معززة لم یت
 .المتوالیتین

 
 ؟الخاص بي ھل سیبقى اللقاح في جسمي أم سیدخل إلى الحمض النووي .25

لقاحات الرنا . بأي شكل من األشكال) DNA(وال یتفاعل مع الحمض النووي  19-للقاحات كوفید) mRNA(غیر الرنا المرسل تال ی
تُعِلّم لقاحات . المسموح باستخدامھا في الوالیات المتحدة 19-ھي أول لقاحات كوفید -» mRNA«وتسمى أیضا لقاحات  -المرسل 
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مع دفاعات الجسم   19-لمرسل للقاحات كوفیدیعمل الرنا ا.  الرنا المرسل خالیا جسمنا كیفیة صنع بروتین یثیر استجابة مناعیة
. في نھایة العملیة، تكون أجسامنا  قد تعلمت كیفیة الحمایة من العدوى في المستقبل.  الطبیعیة لتطویر المناعة ضد األمراض بأمان

.     یقي  إلى أجسامناھذه االستجابة المناعیة وصنع األجسام المضادة ھو ما یحمینا من اإلصابة بالعدوى إذا دخل الفیروس الحق
 . من استخدام التعلیمات ابعد انتھائھ سریعاتتجزأ الخلیة وتتخلص من الرنا المرسل 

 
 كیف أعرف أن اللقاح آمن لي؟. لم یتم تناول حالتي الصحیة ھنا .26

 .مقدم الرعایة الصحیة في الموضوع فتحدث مع،  19-إذا كانت لدیك مخاوف بشأن أخذ لقاح كوفید
 

 ھل تعمل اللقاحات على كبار السن؟ .27

 .19-والمرض والوفاة من كوفید الدخول للمستشفىیجب تلقیح كبار السن ألنھم معرضون بدرجة عالیة لخطر  . نعم
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