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 COVID-19 لقاح: متكررة اسئلة
 

 المعلومات ھذه بتحدیث ببوسطن العامة الصحة ھیئة وستقوم بسرعة التطور في آخذة المعلومات تزال ال :2021 مارس 9 التحدیث تاریخ
ثة الجدیدة األسئلة وتحدید صلة وذات جدیدة معلومات توافر مع  .األحمر باللون والُمحدَّ

 

 اللقاحات توافر
 

 التطویر؟ قید الموجودة األنواع ھي وما اللقاحات عدد كم .1
 شركتي من لقاحات على الموافقة تمت. النھائي التطویر مرحلة نحو یتجھ منھا والعدید التطویر قید اللقاحات عشرات حالیا توجد
  . 2021 فبرایر في Johnson and Johnson لقاح على الموافقة تمت. 2020 دیسمبر في  ،Moderna و Pfizer لقاح،

ncov/vaccines/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/201 . 
 

 اللقاح؟  على الحصول یمكنني متى .2
 على ماساتشوستس لوالیة االستشاریة COVID-19 مجموعة اتفقت. 2020 دیسمبر منذ ماساتشوستس والیة في اللقاحات تتوفر

 لخطر المعرضین ألولئك األولویة أعطت كما ،COVID-19 بـ اإلصابة لخطر المعرضین أولئك إلى  ستذھب األولى الجرعات أن
 تكون متى لمعرفة. COVID-19 تطعیمات لتوزیع زمني جدول الوالیة لدى. COVID-19 بـ أصیبوا إذا السیئة النتائج من كبیر

covid-details/massachusetts-https://www.mass.gov/info-19- إلى انتقل ، التطعیم على للحصول مؤھالً 
phases-vaccination . 

 
 اللقاح؟ على الحصول المقیمین على یتوجب ھل .3

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

ncov/vaccines/faq.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 
 

 علیھ؟ للحصول الذھاب یمكنني أین متوفرا، COVID-19 لقاح یكون عندما .4
 إلى انتقل بوسطن، في اللقاحات مواقع على للعثور.  /https://vaxfinder.mass.gov زیارة خالل من المواعید تحدید یمكن

boston-vaccine-19-commission/covid-health-lichttps://www.boston.gov/departments/pub . 

 
 اللقاح؟ ثمن دفع علي سیتعین ھل .5

 تحتاج ال ، ذلك ومع. تكلفة أي تتحمل فلن ، تأمین لدیك كان إذا  .الفیدرالیة الحكومة قبل  من األفراد لجمیع مجانًا اللقاح توفیر یتم
asked-frequently-vaccine-19-details/covid-https://www.mass.gov/info-.اللقاح لتلقي مؤمنًا تكون أن إلى

questions 3 . 
 

 اللقاح فعالیة
 

 ؟COVID-19 لقاحات تعمل كیف .6
 المضادة األجسام ھذه تحمینا. المضادة األجسام إلنتاج المناعي الجھاز تحفیز طریق عن المتوفرة COVID-19 لقاحات أول تعمل

onavirus/2019https://www.cdc.gov/cor- .أجسامنا الحقیقي الفیروس دخل  إذا بالعدوى اإلصابة من
vaccines.html-ncov/vaccines/different . 

https://www.cdc.gov/coronavirus/201-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/201-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/201-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/201-ncov/vaccines/index.html
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccination-phases
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccination-phases
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions3
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions3
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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 ؟COVID-19 ب اإلصابة من اللقاح یقیني ھل .7

 وخاصة ،COVID-19 من الوقایة في %) 95 إلى  تصل ( جدا فعالة COVID-19 لقاحات أن  السریریة التجارب بیانات أظھرت
 :ألنھ االجتماعي والتباعد القناع ارتداء أیضا المھم من اللقاح، تلقي  إلى باإلضافة. الفیروس لھذا الشدیدة الحاالت من الوقایة  في

 .واحدة دفعة اللقاح على  الجمیع یحصل لن .1

 لقاح یوجد ال حیث اللقاح تلقي بعد COVID-19 ب اإلصابة ممكنا یزال ال المرجح، غیر من  أنھ من الرغم  على .2
 %.100 بنسبة فعال

 . COVID-19 من اللقاح سیحمیك مدة ألي حالیا بعد متیقنین لسنا .3
benefits.html-ncov/vaccines/vaccine-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019. 

 
 بالكامل؟ تطعیمي تم إذا الوقایة خطوات جمیع اتباع علي یجب ھل .8

 أسبوعین بعد أو ،Moderna أو Pfizer لقاح من الثانیة الجرعة تلقي من أسبوعین بعد بالكامل تطعیمھم تم قد األشخاص یعتبر
 .بھا القیام یمكنك أشیاء ھناك الكامل، التطعیم بمجرد. Johnson & Johnson من Janssen لقاح تلقي من

 . قناع ارتداء دون بالكامل تطعیمھم تم أشخاص مع الداخل في التجمع یمكنك •

 یعیشون الذین األقارب زیارة المثال، سبیل على( آخر منزل من مطعمین غیر أشخاص مع الداخل في التجمع یمكنك •
 لإلصابة متزاید لخطر معرًضا معھم یعیش شخص أي أو األشخاص ھؤالء من  أي یكن لم ما أقنعة، بدون) معًا جمیعًا

 . COVID-19 من شدید بمرض

 تكن لم ما لالختبار الخضوع أو اآلخرین عن لالبتعاد داعي فال ،COVID-19 بـ مصاب شخص من بالقرب كنت إذا •
 . أعراض لدیك

 اآلخرین، عن  أقدام  6 مسافة واالبتعاد للوجھ، غطاء ارتداء مثل العامة األماكن في االحتیاطات اتخاذ في تستمر أن المھم من
 .التھویة سیئة واألماكن االزدحام وتجنب

vaccinated.html-ncov/vaccines/fully-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 

 االتلقیح؟ إلى أحتاج فھل قبل، من COVID-19 ب اصبت إذا .9
 ظھور أثناء COVID-19 لقاح على تحصل أال یجب. COVID-19 بـ أصیبوا الذین ألولئك COVID-19 لقاح تقدیم یجب

product /  -by-19/info-https://www.cdc.gov/vaccines/covid.العزل فترة في تزال ال كنت إذا أو األعراض
provideations.html-Clinical. 

 
 اللقاح سالمة

 
 آمن؟  اللقاح أن نعرف كیف  .10

 جودة ذات جرعة  كل تكون أن التصنیع یضمن أن ویجب.  أخرى دوائیة مستحضرات أي من أكثر الختبارات اللقاحات تخضع
 .باستمرار عالیة

 
 من اآلالف لعشرات اللقاح إعطاء یتم التجارب، ھذه خالل. السالمة إلثبات السریریة التجارب في مكثفة اختبارات إجراء یتم

 اللجنة) FDA( والدواء الغذاء إدارة من كل قبل من التجارب ھذه من المعلومات مراجعة تتم. وأمانھ فعالیتھ واختبار األشخاص
 .لالستخدام توصیات وتقدیم اللقاح على  للموافقة) FDA( والدواء الغذاء إلدارة التابعة) ACIP( التحصین لممارسات االستشاریة

 
 من بالمائة 20 أن Moderna أفادت ،COVID-19 للقاح السریریة التجارب في شاركوا الذین  األشخاص آالف بین من

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-. (السود من كانوا بالمائة 9.7 اسباني/  التیني أصل من كانوا المشاركین

http://www.bphc.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/Clinical-provideations.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/Clinical-provideations.html
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FModerna.html&data=04%7C01%7CLKarnes%40bphc.org%7Cbde2392926bc43ed717608d8cf6ea71d%7Cff5b5bc8925b471f942aeb176c03ab36%7C1%7C0%7C637487421441764926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OdtLiqnl3z7GiGNteB6lq4fUSD90AuWpQnqnpWCzvmc%3D&reserved=0
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vaccines/Moderna.html-ncov/vaccines/different .(شركة أفادت بینما Pfizer  أصل من كانوا المائة في 26.2 أن 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-( السود من كانوا المائة  في 9.8 و التیني/  إسباني

BioNTech.html-vaccines/Pfizer-ncov/vaccines/different .(للقاح السریریة التجارب تضمنتJ & J / Janssen 
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019( سود ٪19.4 و التیني/  إسباني أصل من 45.3٪

ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html.( 
 

 اللقاح؟ من COVID-19 نشر أو اللقاح من COVID-19ب أصاب أن یمكن ھل .11
 الفیروس على فعلیًا اللقاح یحتوي ال. اللقاح من COVID-19 نشر أو اللقاح من COVID-19 على  الحصول یمكنك ال ال،

. انتشاره أو COVID-19 بـ اإلصابة في یتسبب لن نفسھ حاللقا أن یعني مما ،COVID-19 لـ المسبب
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019

vaccines/facts.html#:~:text=It%20typically%20takes%20a%20few,vaccination%20and%20still%2ncov/
0get%20sick . 

 
 للقاح؟ المحتملة الجانبیة اآلثار ھي ما .12

 موقع في االحمرار أو/  و االلم یعتبر. المناعي الجھاز عمل  على دالة عالمات وھي خفیفة، جانبیة آثار عن األشخاص بعض یبلغ
 : أیضا المعلنة الجانبیة اآلثار تشمل.  شیوًعا األكثر التفاعل ھو لحقنا

 الصداع •

  إعیاء •

  الحمى •

  القشعریرة •

 عضلیة  آالم •

 المفاصل  آالم •
 

 .الثانیة الجرعة  بعد أسوأ الجانبیة اآلثار ھذه كانت ، الناس لبعض بالنسبة
 

 األسیتامینوفین مثل طبیة، وصفة تستلزم ال التي األدویة. قلیلة أیام غضون في نفسھا تلقاء من للقاح الجانبیة اآلثار تختفي ما عادة
 بعد. مباشرة اللقاح أخذ قبل األدویة ھذه تناول بتجنب یوصى ذلك، ومع. اللقاح بعد الجانبیة اآلثار معظم في تتحكم اإلیبوبروفین، أو

 التي الوفیات، ذلك في بما بالسالمة، تتعلق جدیة مخاوف ھناك تكن لم. األعراض ھذه إدارة كیفیة حول إرشادك سیتم قاح،الل تلقي
virus/2019https://www.cdc.gov/corona-. اللقاحات ھذه تلقى شخص أي في لوحظت

ncov/vaccines/expect/after.html.  
 

 الحساسیة؟  من أعاني كنت إذا اللقاح على أحصل أن یجب ھل .13
 اإلصابة عام، بشكل لكن. علیھ تحصل  ال أن فیجب اللقاح، مكونات من أي تجاه تحسسي فعل رد لدیك كان إذا أنھ المستحسن من

 عالج أو لقاح تجاه - شدیًدا یكن لم لو حتى - فوري تحسسي فعل رد لدیك كان  إذا .اللقاح على  الحصول من تمنعك ال بالحساسیة
 . COVID-19 لقاح على تحصل أن یجب كان  إذا عما بك الخاص الصحیة الرعایة مقدم فاسأل آخر، لمرض الحقن  طریق عن

 مراقبة سیتم. تحسسي فعل لرد عالمات أي ظھور عدم  من للتأكد الحقن بعد دقیقة 15 لمدة اللقاح على  یحصل من كل مراقبة ستتم
. دقیقة 30 لمدة للحقن القابلة األدویة أو األخرى اللقاحات تجاه شدیدة حساسیة من یعانون الذین األشخاص

ov/vaccines/faq.htmlnc-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 
 

 ؟COVID لقاح على الحصول والرضع لألطفال یمكن ھل .14
 & Moderna and Johnson لقاح على الموافقة تمت كما فوق، فما عاًما 16 من لألعمار Pfizer لقاح على الموافقة تمت

Johnson 12 أعمارھم تبلغ الذین األطفال على سریریة تجارب المصنعة الشركات بعض بدأت. فوق فما عاًما 18 من لألعمار 
 التجارب تلك لتجاوز شھرین األمر سیستغرق. اآلن حتى عاًما 16 سن دون  لألطفال لقاح على  الموافقة تتم لم  ولكن أكبر، أو عاًما

http://www.bphc.org/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FModerna.html&data=04%7C01%7CLKarnes%40bphc.org%7Cbde2392926bc43ed717608d8cf6ea71d%7Cff5b5bc8925b471f942aeb176c03ab36%7C1%7C0%7C637487421441764926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OdtLiqnl3z7GiGNteB6lq4fUSD90AuWpQnqnpWCzvmc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html&data=04%7C01%7CLKarnes%40bphc.org%7Cbde2392926bc43ed717608d8cf6ea71d%7Cff5b5bc8925b471f942aeb176c03ab36%7C1%7C0%7C637487421441774878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NyBtYWGjw648qh2ZsugrmO%2BQCPQg9PLHHxN1P3c%2FHjg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html&data=04%7C01%7CLKarnes%40bphc.org%7Cbde2392926bc43ed717608d8cf6ea71d%7Cff5b5bc8925b471f942aeb176c03ab36%7C1%7C0%7C637487421441774878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NyBtYWGjw648qh2ZsugrmO%2BQCPQg9PLHHxN1P3c%2FHjg%3D&reserved=0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html#:%7E:text=It%20typically%20takes%20a%20few,vaccination%20and%20still%20get%20sick
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by-19/info-https://www.cdc.gov/vaccines/covid-. ألطفالل إعطائھا على الموافقة على الحصول ثم
product/moderna/index.html 

product/pfizer/index.html-by-19/info-https://www.cdc.gov/vaccines/covid 
 

 الخصوبة؟  على اللقاح یؤثر ھل  المرضعات؟ والنساء الحوامل للنساء آمن COVID-19 لقاح ھل .15
 لخالیا یدخل ال أنھ نعلم نحن. اآلن حتى بیانات توجد وال الحوامل للنساء COVID-19 لقاحات سالمة بشأن جاریة  الدراسات

 شدید بمرض لإلصابة متزایدة مخاطر لدیھن COVID-19 بـ المصابات الحوامل النساء أن نعلم ذلك،  إلى  باإلضافة . النامي الطفل
 المرضعات والنساء الحوامل النساء على یجب. األوان قبل المخاض مثل ئةالسی الحمل نتائج من متزاید خطر لدیھن یكون وقد

 .مستنیر قرار  اتخاذ  على لمساعدتھن بھن الخاص الصحیة الرعایة مقدم مع والفوائد المخاطر مناقشة
 

. قریبًا للحمل تخططین كنت لو حتى باللقاح یوصى. الخصوبة على یؤثر COVID-19 لقاح أن على دلیل یوجد ال
ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 

 

 بالفعل؟ اإلنفلونزا لقاح أخذوا الذین ألولئك تحذیرات إصدار تم أو مضاعفات على العثور تم ھل .16
. الضرورة عند متاحة تصبح التي المعلومات من المزید وسننقل كثب عن نراقب لكننا. تحذیرات أي بصدور لنا علم ال

https://www.cdc.gov/flu/prevent/misconceptions.htm . 
 

 المحتملة؟ المدى طویلة التأثیرات عن حًقا ھنعرف  الذي ما .17
 المدى قصیرة اآلن حتى الموثقة اآلثار. COVID-19 لقاحات ذلك في بما اللقاحات، لجمیع المدى طویلة التأثیرات مراقبة تتم

 .reporting/index.html-https://www.cdc.gov/vaccines/covid/19. اللقاحات من للعدید ونموذجیة

 

 
 

 المتحدة؟ الوالیات في وجودھا عن نعرف ماذا  أوروبا؟ من الجدیدة الساللة عن ماذا .18

 وسرعة بسھولة ینتشر المتغیر ھذا أن یبدو. الطفرات من عادي غیر كبیر عدد مع جدید نوع ظھر ،)UK( المتحدة المملكة في
 المتغیر ھذا اكتشاف تم. الوفاة خطر زیادة أو خطورة أكثر مرًضا یسبب أنھ على دلیل یوجد ال حالیًا،. األخرى المتغیرات من أكبر
 . وكندا المتحدة الوالیات ذلك في بما العالم، حول  البلدان من العدید في نالحی ذلك منذ اكتشافھ وتم 2020 سبتمبر في مرة ألول

 
 على السیطرة مركز یعمل. كثب عن الوضع یراقب األخرى، العامة الصحة وكاالت مع بالتعاون األمراض، على السیطرة مركز

.  الجدیدة والمتغیرات COVID-19 عن حثالب على قدرتھ وتوسیع وتوصیفھا الناشئة الفیروسیة المتغیرات اكتشاف على األمراض
 األقنعة ارتداء ذلك یشمل. الجدیدة الساللة أیًضا  األصلیة COVID-19 ساللة لمنع االستراتیجیات نفس ستمنع الوقت، ھذا في

. الجدید المتغیر منع في فعاالً  سیظل COVID-19 لقاح أن الخبراء معظم یعتقد.  متكرر بشكل الیدین وغسل االجتماعي والتباعد
ncov/transmission/variant.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019. 

 
 منشطة؟  لجرعة حاجة ھناك ستكون ھل .19

 تتجاوز إضافیة بجرعات الوقت ھذا في یوصى ال. COVID-19 للقاحات وتوقیتھا المعززة الجرعات إلى  الحاجة  تحدید یتم لم
 . الجرعتین ذات األولیة السلسلة

doses-considerations.html#Booster-product/clinical-by-19/info-https://www.cdc.gov/vaccines/covid.  

http://www.bphc.org/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/index.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/flu/prevent/misconceptions.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/reporting/index.html
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 بي؟ الخاص النووي الحمض ستدخل أم mRNA جسدي في المرسال الرنا لقاحات ستبقى ھل .20

 Messenger لقاحات. شكالاأل من  شكل بأي بك الخاص النووي الحمض مع تتفاعل أو تتغیر ال COVID-19 mRNA لقاحات
RNA - لقاحات أیًضا وتسمى mRNA - تحمینا مضادة أجساًما تصنع مناعیة استجابة إلى یؤدي بروتین صنع كیفیة خالیانا تعلم 

 من قصیر وقت بعد mRNA المرسال  الرنا من وتتخلص الخلیة تنھار. أجسامنا الحقیقي الفیروس دخل  إذا بالعدوى اإلصابة من
 .ncov/vaccines/facts.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019. التعلیمات ستخدامبا انتھائھا

 
 لي؟ آمن اللقاح أن أعرف كیف. ھنا الصحیة حالتي تناول یتم لم .21

 .بك الخاص  الصحیة الرعایة مقدم إلى فتحدث ،COVID-19 لقاح أخذ  بشأن مخاوف لدیك كانت إذا

 

  الثانیة؟ الجرعة إلى أحتاج ھل ، Pfizer / Moderna لقاح من األولى الجرعة تلقیت  .22

 ممكن وقت أقرب في الثانیة الجرعة على تحصل أن یجب. جرعتین Moderna ومن Pfizer-BioNTech لقاح من كل یتطلب
 األولى الجرعتین بین الزمني للفاصل أقصى حد یوجد ال ذلك، ومع .واحد شھر أو أسابیع 3 لمدة بھ الموصى  الزمني الفاصل  من

. بھا الموصى الفترة من أبكر وقت في الثانیة الجرعة على  تحصل أال یجب. لقاح ألي والثانیة
)ncov/vaccines/faq.html#doses-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 .( 

http://www.bphc.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html#doses

	توافر اللقاحات
	1. كم عدد اللقاحات وما هي الأنواع الموجودة قيد التطوير؟
	2. متى يمكنني الحصول على اللقاح؟
	3. هل يتوجب على المقيمين الحصول على اللقاح؟
	4. عندما يكون لقاح COVID-19 متوفرا، أين يمكنني الذهاب للحصول عليه؟
	5. هل سيتعين علي دفع ثمن اللقاح؟
	فعالية اللقاح
	7. هل يقيني اللقاح من الإصابة ب COVID-19؟
	9. إذا اصبت ب COVID-19 من قبل، فهل أحتاج إلى االتلقيح؟
	سلامة اللقاح
	11. هل يمكن أن أصاب بCOVID-19 من اللقاح أو نشر COVID-19 من اللقاح؟
	12. ما هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح؟
	13. هل يجب أن أحصل على اللقاح إذا كنت أعاني من الحساسية؟
	14. هل يمكن للأطفال والرضع الحصول على لقاح COVID؟
	15. هل لقاح COVID-19 آمن للنساء الحوامل والنساء المرضعات؟  هل يؤثر اللقاح على الخصوبة؟
	16. هل تم العثور على مضاعفات أو تم إصدار تحذيرات لأولئك الذين أخذوا لقاح الإنفلونزا بالفعل؟
	17. ما الذي نعرفه حقًا عن التأثيرات طويلة المدى المحتملة؟

