
                         واإلنفلونزا متشابهة جد ا.  19-أعراض كوفيد  7
يمكنني معرفة الفارق بينهما؟؟ كيف 

يمكنك العثور على دليل مفيد لمعرفة الفارق بين أعراض  

واإلنفلونزا ونزالت البرد الشائعة والحساسية    19-كوفيد

على هذا الرابط:  

https://newsinhealth.nih.gov/2022/01/it-

flu-covid-19-allergies-or-cold 

اختبار   إجراء  الصحية  الرعاية  أخصائي  يطلب  قد  ذلك،  ومع 

19-                                              لتأكد مما إذا كنت مصاب ا باألنفلونزا أو كوفيدللمساعدة في ا 

 أو بعض األمراض األخرى. 

بكوفيد 8 للتو  أصبت  يمكنني   .19-لقد  هل 
الحصول على لقاح االنفلونزا؟ 

  يتعين تأجيل تطعيم اإلنفلونزا فقط حتى تشفى من المرض.وبشكل

                                                        عام، يتعين على األشخاص المعزولين في المنزل جر اء اإلصابة  

)حتى لو  الخروج من العزل  بمعايير  االنتظار حتى يفوا   19-بكوفيد

األعراض( كي يتمكنوا من الحضور لتلقي التطعيم  لم تظهر عليهم 

استشر أخصائي الرعاية الصحية   لتجنب إصابة اآلخرين بالمرض.

 لمعرفة أفضل توقيت. 

مكتب مكافحة األمراض  -لجنة الصحة العامة ببوسطن 

 المعدية 

(Boston Public Health Commission 
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Boston, MA 02118 
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على لقاح أحصل 

 االنفلونزا! 

ل على لقاح صأح

! 19-كوفيد 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html


 
هل ينبغي الشعور بالقلق تجاه األنفلونزا بعد اآلن؟  1

يمكن أن ينتشر بسهولة ويسبب   19-بالرغم من أن كوفيد  أجل!

                                                     أمراض ا أكثر خطورة، إال أن األنفلونزا ال تزال مصدر قلق  

للكثيرين كل عام، وخاصة كبار السن والحوامل واألطفال بالغ 

سنوات والذين يعانون من ظروف   5الذين تقل أعمارهم عن  

 صحية مستبطنة. 

أتمتع  19- لقد حصلت على لقاح كوفيد 2 ، لذا فإنني 
بالحماية، أليس كذلك؟

أمراض   19-بالرغم من أن كال من اإلنفلونزا وكوفيد ال!

وهذا يعني   تنفسية معدية، إال أنهما يسببهما فيروسات مختلفة.

 يوفر الحماية من فيروسات االنفلونزاال  19-أن لقاح كوفيد

 والعكس صحيح. 

وكوفيد 3 باإلنفلوانزا  اإلصابة  يمكن  نفس    19-هل  في 
الوقت؟ 

من الممكن أن تصاب باألنفلونزا وغيرها من أمراض   نعم.

وهذا ما  في نفس الوقت.  19-الجهاز التنفسي مثل كوفيد 

في هذا                           نتوقع أن نرى هذا كثير أ يسمى بالعدوى المزدوجة.

الموسم بسبب زيادة الفيروسات المسببة لإلنفلونزا المنتشرة. 

أال يجب   لم أسمع أي شيء عن األنفلونزا حتى اآلن. 4
أن أنتظر حتى أحصل على اللقاح؟

نزا  أن تبدأ األنفلوقبل من األفضل أن يتم تطعيمك  بالطبع ال.

وأفضل وقت للتطعيم ضد اإلنفلونزا   في مجتمعك.  في االنتشار

ومع ذلك، ال يزال شهر   في شهر سبتمبر أو في نهاية أكتوبر. 

                                                      نوفمبر أو ما بعده مناسب ا للحصول على اللقاح نظر ا ألن  

                                                         األنفلونزا تصل إلى ذروتها عادة  في فبراير ويمكن أن تستمر  

 حتى شهر مايو. 

 . 19- لقد حصلت للتو على جرعة منشطة لكوفيد

 هل أحتاج إلى االنتظار حتى أحصل على لقاح

اإلنفلوانزا  5

ال. يمكنك الحصول على لقاح األنفلونزا في نفس الوقت الذي  

، بما في ذلك الجرعة  19-تحصل فيه على لقاح كوفيد 

 . 19- المعززة لكوفيد

لقاح   6 على  يحصل  أن  من  أصغر  طفلي  أليس 
اإلنفلونزا؟ 

أشهر   6يجب أن يحصل جميع األطفال الذين تبلغ أعمارهم  

يمكنهم في الواقع الحصول على   فأكثر على لقاح اإلنفلونزا.

في نفس الوقت، لكن ال   19-كل من لقاح اإلنفلونزا وكوفيد

 م من أجل الحصول عليهما في نفس الزيارة. تؤخر التطعي 

ARA


