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 .يتأهلون له عندما  19-لكوفيد حصول التطعيم   على مجتمعنا  في  األشخاص جميع  تومبكينز  مقاطعة  في إدارة الصحة   تحث
 

 صحة جيدة وأمان.  علىالمجتمع  اءلكل فرد دور في ضمان بق

 . تجمهراتال  تعليمات، واتباع يدي ، وغسل االلتباعد االجتماعي، والحفاظ على اكماماتارتداء ال بيرجى االستمرار 
 
 

 هل اللقاحات آمنة؟ 

ه جميع اللقاحات في الواليات المتحدة.  خضعي يجب أن تذالصارم ال ستعراضنفس االل 19-كوفيدلقاحات  خضعتنعم. قد  

التابعة للوالية هذه  19-المعنية بكوفيد فرقة العمل االستشارية السريرية المستقلة  تايضاً اقر  نيويورك،  والية وفي

امكانية   باستمرار  CDC-وال -FDAيراقب كال الـ ،ات اللقاح  غضون استخداموفعالة. في  آمنة اللقاحات باعتبارها 

 آثار جانبية جديدة.  اكتشاف
 

 ؟ متاحةهل يمكن تطعيم األطفال باللقاحات ال

بالنسبة للقاح  ، وسنة 16-ال عمرلم تشمل األفراد تحت  للقاح فايزر  ألن الجولة األولى من التجارب السريريةال. 

Moderna لتجارب السريرية لهذه الفئات  اجري حالياً ت . تلقيح االطفال بعد اقرار لم يتم ف، سنة 18-عمر التحت  الذين

 . باإلضافة لتخطيط تجارب سريرية اخرىالعمرية 
 

 ؟ من قبل 19- ا مرضت بكوفيدإذ تلقّحيجب أن أ هل 

ا. إذا كنت  ريضً م تكونوأطول أمدًا من الدفاعات التي يبنيها جسمك عندما  حسنوفر حماية أ ت ات نعم. يظهر العلم أن اللقاح 

 .تطعيملتحديد موعد ل قبلأيام  10العزل التي تبلغ  تكعليك انتظار إنهاء فتر اآلن، 19-كوفيد مريضاً ب
 

 ؟19-كوفيدمن اإلصابة ب تلقّحسيمنعني الهل 

النلقاح الاالرجح.  على    المرضالوقاية من   في المائة من حيث 95-90بنسبة  فعاالن  ،Modernaفايزر و  وهما  ،ان األو 

 بالطريقة التي حددتها الشركة المصنعة.   يُطب قانعندما 
 

 ماذا لو كنت حامالً أو مرضعة؟

ً إضافي  اً إذا كان ينبغي توخي حذر  ما  علماءال  حقق ي هذا األمر مع طبيبك. وال يزال  يناقش النساء الحوامل أو   قبل   من ا

 . سيكون لدى طبيبك أحدث المعلومات. مرضعاتال
 

 ؟إيجابية نتائجاً  19-تظهر اختباراتي المستقبلية لكوفيد، هل سفي حال تلقحت

ةال. لن تتسبب اللقاحات ال      االختبارات المستخدمة فيما يتعلق ب  ة نتيجة ايجابيةأي ظهورفي  مقَر 

اوى.العد لكشف

 اللقاحات تحمينا كلنا. 
 



 ؟تلقحتإذا  19-كوفيدهل يمكن أن أصاب ب

الفيروس الحي الذي يسبب  منالستخدامها في الواليات المتحدة  ستعراضأو قيد اال مقرةصنع أي من اللقاحات اليُ ال. ال 

 . 19-االصابة بكوفيد
 

 تلقيح؟ ال هل يمكنني إصابة اآلخرين حتى بعد 

اآلخرين الذين ليسوا   التجمهر مععند  تدابير الوقائيةربما. هذا ال يزال قيد الدراسة، لذلك يجب أن تستمر في اتخاذ جميع ال

 في منزلك. 
 

 من المملكة المتحدة وأماكن أخرى؟ 19-متحوالت كوفيد ت فعالة ضد  هل اللقاحا

المعروفة. ويعتقد العلماء أنها   تحوالتضد الم   Modernaفايزر و  يلقاح فعاليةهناك معلومات محدودة فقط حول مدى  

كون هناك  توقد  بنفس القدر،   ةكون مرتفعتالفعالية قد ال  نسبة، على الرغم من أن البريطاني متحولستوفر الحماية ضد ال

 تغطية أعلى.  نسبحاجة إلى 
 

 ما هي اآلثار الجانبية للقاح؟

ً  لقاحال ألم    ،صداع ال ،التعب  الطلقة،في موقع  األلم   هيهو حقنة مثل لقاح اإلنفلونزا. اآلثار الجانبية األكثر شيوعا

 . حمى. هناك المزيد من المعلومات على موقعنا على االنترنتوال  العضالت
 

 متى يمكن تطعيمي؟

، عملك أو  عمرك تلكتحدد والية نيويورك متى يمكن تطعيم األفراد بناًء على مجموعة متنوعة من العوامل. وتشمل 

الصحة   ادارة  تحاوللكن ، ورإنذاللتغيير دون سابق قابلة  المبادئ التوجيهية   هذهكامنة.  امراض مهنتك، وما إذا كان لديك 

 .  ن يعرفها الناسكل ما في وسعها للتأكد من أ
 

 ؟19-كوفيدضد لتلقح ا  ما هو سعر

 ، أحضر بطاقتك معك إلى العيادة.Medicare Part B ال رسوم للتطعيم. ومع ذلك، إذا كان لديك تأمين صحي أو
 

 ؟عند الذهاب الى موقع التطعيم ان احضره أحتاج ذاما

للتطعيم بناًء على عمرك، يجب عليك إحضار بطاقة هوية تبين تاريخ ميالدك وأنك مقيم في والية نيويورك.  إذا كنت مؤهالً  

تبين مكان عملك وما هي وظيفتك. هناك تفاصيل كاملة    على وظيفتك، تحتاج إلى إحضار وثائق   إذا كنت مؤهالً للتطعيم بناءً 

 على موقعنا. 
 

 أحصل على الجرعة الثانية للقاح؟س متى 

للقاح  بالنسبة يوما  21و، Modernaفيما يتعلق بلقاح   الجرعة االولىيوما من  28الجرعة الثانية بعد ستحصل على 

الجرعة الثانية في نفس الموقع حيث    حقنةقبل مغادرة عيادة التطعيم. يجب  ة لثانيا للجرعة  فايزر. سوف تحدد موعدك

والية   التي تزودها الجرعات الثانية بشكل منفصل عن المخصصات األسبوعية يتم تعداد وتوزيع حصلت على األولى. 

 لمقاطعات. لنيويورك 
 

                                                                                                 
     خرى لالستفسارات اال

 (7687721186) 121 باتصل 
 

 co.org-COVID19vaccines@tompkinsاو البريد االلكتروني:  
 
 

www.tompkinscountyny.gov/health 
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