األسئلة المكررة
حول التطعيم ضد كوفيد19-
اللقاحات تحمينا كلنا.
تحث إدارة الصحة في مقاطعة تومبكينز جميع األشخاص في مجتمعنا على حصول التطعيم لكوفيد 19-عندما يتأهلون له.
لكل فرد دور في ضمان بقاء المجتمع على صحة جيدة وأمان.
يرجى االستمرار بارتداء الكمامات ،والحفاظ على التباعد االجتماعي ،وغسل االيدي ،واتباع تعليمات التجمهرات.

هل اللقاحات آمنة؟
نعم .قد خضعت لقاحات كوفيد 19-لنفس االستعراض الصارم الذي يجب أن تخضعه جميع اللقاحات في الواليات المتحدة.
وفي والية نيويورك ،ايضا ً اقرت فرقة العمل االستشارية السريرية المستقلة المعنية بكوفيد 19-التابعة للوالية هذه
اللقاحات باعتبارها آمنة وفعالة .في غضون استخدام اللقاحات ،يراقب كال الـ FDA-وال CDC-باستمرار امكانية
اكتشاف آثار جانبية جديدة.

هل يمكن تطعيم األطفال باللقاحات المتاحة؟
ال .ألن الجولة األولى من التجارب السريرية للقاح فايزر لم تشمل األفراد تحت عمر ال 16-سنة ،وبالنسبة للقاح
 Modernaالذين تحت عمر ال 18-سنة ،فلم يتم اقرار تلقيح االطفال بعد .حاليا ً تجري التجارب السريرية لهذه الفئات
العمرية باإلضافة لتخطيط تجارب سريرية اخرى.

هل يجب أن أتلقّح إذا مرضت بكوفيد 19-من قبل؟
ضا .إذا كنت
نعم .يظهر العلم أن اللقاحات توفر حماية أحسن وأطول أمدًا من الدفاعات التي يبنيها جسمك عندما تكون مري ً
مريضا ً بكوفيد 19-اآلن ،عليك انتظار إنهاء فترتك العزل التي تبلغ  10أيام قبل تحديد موعد للتطعيم.

هل سيمنعني التلقّح من اإلصابة بكوفيد19-؟
على االرجح .اللقاحان األوالن ،وهما فايزر و ،Modernaفعاالن بنسبة  95-90في المائة من حيث الوقاية من المرض
عندما يُطبقان بالطريقة التي حددتها الشركة المصنعة.

ماذا لو كنت حامالً أو مرضعة؟
ناقشي هذا األمر مع طبيبك .وال يزال يحقق العلماء ما إذا كان ينبغي توخي حذرا ً إضافيا ً من قبل النساء الحوامل أو
المرضعات .سيكون لدى طبيبك أحدث المعلومات.

في حال تلقحت ،هل ستظهر اختباراتي المستقبلية لكوفيد 19-نتائجا ً إيجابية؟
ال .لن تتسبب اللقاحات المقَرة في ظهور أية نتيجة ايجابية فيما يتعلق باالختبارات المستخدمة
لكشف العداوى.

هل يمكن أن أصاب بكوفيد 19-إذا تلقحت؟
ال .ال يُصنع أي من اللقاحات المقرة أو قيد االستعراض الستخدامها في الواليات المتحدة من الفيروس الحي الذي يسبب
االصابة بكوفيد.19-

هل يمكنني إصابة اآلخرين حتى بعد التلقيح؟
ربما .هذا ال يزال قيد الدراسة ،لذلك يجب أن تستمر في اتخاذ جميع التدابير الوقائية عند التجمهر مع اآلخرين الذين ليسوا
في منزلك.

هل اللقاحات فعالة ضد متحوالت كوفيد 19-من المملكة المتحدة وأماكن أخرى؟
هناك معلومات محدودة فقط حول مدى فعالية لقاحي فايزر و Modernaضد المتحوالت المعروفة .ويعتقد العلماء أنها
ستوفر الحماية ضد المتحول البريطاني ،على الرغم من أن نسبة الفعالية قد ال تكون مرتفعة بنفس القدر ،وقد تكون هناك
حاجة إلى نسب تغطية أعلى.

ما هي اآلثار الجانبية للقاح؟
اللقاح هو حقنة مثل لقاح اإلنفلونزا .اآلثار الجانبية األكثر شيوعا ً هي األلم في موقع الطلقة ،التعب ،الصداع ،ألم
العضالت والحمى .هناك المزيد من المعلومات على موقعنا على االنترنت.

متى يمكن تطعيمي؟
تحدد والية نيويورك متى يمكن تطعيم األفراد بنا ًء على مجموعة متنوعة من العوامل .وتشمل تلك عمرك ،عملك أو
مهنتك ،وما إذا كان لديك امراض كامنة .هذه المبادئ التوجيهية قابلة للتغيير دون سابق إنذار ،ولكن تحاول ادارة الصحة
كل ما في وسعها للتأكد من أن يعرفها الناس .

ما هو سعر التلقح ضد كوفيد19-؟
ال رسوم للتطعيم .ومع ذلك ،إذا كان لديك تأمين صحي أو  ،Medicare Part Bأحضر بطاقتك معك إلى العيادة.

ماذا أحتاج ان احضره عند الذهاب الى موقع التطعيم؟
إذا كنت مؤهالً للتطعيم بنا ًء على عمرك ،يجب عليك إحضار بطاقة هوية تبين تاريخ ميالدك وأنك مقيم في والية نيويورك.
إذا كنت مؤهالً للتطعيم بنا ًء على وظيفتك ،تحتاج إلى إحضار وثائق تبين مكان عملك وما هي وظيفتك .هناك تفاصيل كاملة
على موقعنا.

متى سأحصل على الجرعة الثانية للقاح؟
ستحصل على الجرعة الثانية بعد  28يوما من الجرعة االولى فيما يتعلق بلقاح  ،Modernaو 21يوما بالنسبة للقاح
فايزر .سوف تحدد موعدك للجرعة الثانية قبل مغادرة عيادة التطعيم .يجب حقنة الجرعة الثانية في نفس الموقع حيث
حصلت على األولى .يتم تعداد وتوزيع الجرعات الثانية بشكل منفصل عن المخصصات األسبوعية التي تزودها والية
نيويورك للمقاطعات.
لالستفسارات االخرى

اتصل ب 211

()8772118667

او البريد االلكترونيCOVID19vaccines@tompkins-co.org :

www.tompkinscountyny.gov/health

