
 

 األسئلة واألجوبة الشائعة المطروحة بشأن لقاح مرض كوفید-19
 والمخصصة لعامة متلقي اللقاح

03/01/2021 
 

 2األسئلة واألجوبة الشائعة المطروحة من  عامة متلقي لقاح كوفید-19

 2كیف یتسنى لي العثور على معلومات عن منهجیة Ascension المتبع بالنسبة للقاح مرض كوفید-19؟

 2كیف یتسنى لي معرفة أمان لقاح مرض كوفید-19؟

(FDA) الذي تمنحه إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (EUA) كیف یختلف ترخیص االستخدام في حالة الطوارئ  
 2عن الموافقة الكاملة الستخدام اللقاح؟

 3ما آلیة عمل لقاحات كوفید-19؟

 3هل من الضروري أن أتلقى اللقاح في حالة جاءت نتیجة اختبار الفیروس لدي موجبة ثم تعافیت تماًما من المرض؟

 4كم جرعة من اللقاح سأحتاج إلیها؟ وهل ینبغي أن تكون الجرعتان اللتان سأتلقاهما من جهة التصنیع نفسها؟

 4ما المخاطر المصاحبة للقاح؟

 4هل یصلح لقاح البرد للوقایة من مرض كوفید-19؟

 4هل سیكون ارتداء قناع الوجه داخل منشآت Ascension الزًما؟

 5هل یلزم تلقي الجرعة الثانیة من اللقاح بعد تمام 21 أو 28 یوًما بالضبط بحسب نوع اللقاح بعد تلقي الجرعة األولى منه؟

 5بعد تلقي اللقاح، ما اآلثار الجانبیة التي قد أعاني منها؟

 5تلقیت جرعتي األولى من اللقاح، ولست متأكًدا مما إذا كنت أعاني من آثار جانبیة أو إذا كنت مصاًبا بمرض كوفید-19؟

 5كیف یمكنني المشاركة في برنامج V-safe التابع لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها، وما هو هذا البرنامج؟

 

 

واالرتقاء والمجتمعات األفراد صحة على الحفاظ "من تمكّنا أن شأنها من الروح" على تركز شاملة "رعایة بتقدیم Ascension منظمة رؤیة                      وتلتزم
(FAQ) بها". إن تلقي اللقاح لیس فقط وسیلة لالعتناء بنفسك، ولكنه أیًضا وسیلة لالعتناء بعائلتك والمجتمع الذي تعیش فیه.  تعد هذه األسئلة الشائعة  

 جزًءا من التزامنا بتقدیم الرعایة وتخفیف المخاوف وتكریم كل شخص بكرامة وإجالل.
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  األسئلة واألجوبة الشائعة المطروحة من  عامة متلقي لقاح كوفید-19
 

بشدة نحثك الصدد. هذا في الشائعة األسئلة بعض عن األجوبة من بعًضا وإلیك كوفید-19. مرض لقاحات عن األسئلة بعض ذهنك في یتبادر                        قد
معني طبیب لدیك یكن لم إذا لدیك. تثار مخاوف أي أو ذهنك إلى تتبادر أسئلة أي عن لدیك الصحیة الرعایة موفر أو طبیبك إلى التحدث                           بضرورة

https://healthcare.ascension.org/doctors :بحالتك أو موفر رعایة صحیة، فتفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 

 
 كیف یتسنى لي العثور على معلومات عن منهجیة Ascension المتبع بالنسبة للقاح مرض كوفید-19؟

   یمكن العثور على موقع مركز موارد لقاحات كوفید-19 التابع لشركة Ascension للمرضى من خالل النقر   هنا .(باإلنجلیزیة)

  یمكن العثور على موقع كوفید-19 الخاص بشركة Ascension من خالل الضغط  هنا .  (باإلنجلیزیة)

  یمكن العثور على موقع مركز موارد لقاحات كوفید-19 التابع لشركة Ascension للزمالء من خالل النقر  هنا .  (باإلنجلیزیة)

 كیف یتسنى لي معرفة أمان لقاح مرض كوفید-19؟

ترسلها أن قبل وفاعلیتها اللقاحات كفاءة مدى لتحدید كثب عن ومراقبتها اإلكلینیكیة التجارب وتوثیق مكثفة، بحوث إجراء إلى اللقاحات جمیع                      تحتاج
والفاعلیة بالسالمة اللقاحات تتمتع أن ضمان مسؤولیة (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة عاتق على ویقع علیها. للموافقة األدویة                    شركات
على مكثفة أبحاث بإجراء للقاحات المصّنعة الجهات (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة ُتلزم األمریكیة. المتحدة الوالیات حدود داخل                    والتوافر

 مثل تلك اللقاحات قبل طرحها لالستخدام العام لضمان السالمة العامة ولتحدید أي آثار جانبیة محتملة عند تلقي اللقاحات.

ذلك مثل بطرح السماح فبإمكانها توافرها، الواجب والفاعلیة السالمة معاییر یلبي اللقاحات أحد أن (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة حددت                      إذا
.(EUA) اللقاح لالستخدام العام داخل حدود الوالیات المتحدة األمریكیة من خالل الموافقة علیه أو إصدار ترخیص باستخدامه في حالة الطوارئ 

 
 
الستخدام الكاملة الموافقة عن (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة تمنحه الذي (EUA) الطوارئ حالة في االستخدام ترخیص یختلف                    كیف

 اللقاح؟
 
منها والوقایة األمراض على السیطرة مراكز به أفادت ما على بناًء - ما دواء على (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء اإلدارة إدارة موافقة                        تعني
استخدامه من المرجوة المنافع وأن منه المقصود لالستخدام بالنسبة فّعال الدواء ذلك أن جوهریة أدلة على وبناًء اإلدارة لدى تقرر قد أنه - (CDC)                        

 تفوق المخاطر المصاحبة الستخدامه بناًء على الملصقات المعتمدة للمنتج.
 
الطوارئ حالة في الدواء استخدام بجواز ترخیًصا (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء اإلدارة إدارة ُتصدر فقد العامة، الصحیة الطوارئ حالة في                       أما
مرض انتشار من الوقایة بهدف التطویر قید هي التي كوفید-19 للقاحات بالنسبة أما علیه. الكاملة الموافقة عملیة اكتمال قبل وذلك (EUA)                     
الفیروس بشأن حالًیا المتاحة العلمیة الدالئل جمیع مراعاة مع حدة على حالة لكل تقییًما (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة ستجري                      كوفید-19،
تفوق استخدامه من المرجوة المنافع كانت إذا ما تقییم إلى باإلضافة جیًدا والمجراة الكافیة اإلكلینیكیة التجارب من علیها المتحصل البیانات یشمل                       بما

 المخاطر المحتملة المصاحبة الستخدامه.
   التصریح باستخدام اللقاحات في حالة الطوارئ للوقایة من مرض كوفید-19(باإلنجلیزیة)

 
 ما آلیة عمل لقاحات كوفید-19؟

مضادة أجسام إنتاج على أجسامنا - (CDC) منها والوقایة األمراض على السیطرة مراكز به أفادت ما على بناًء - كوفید-19 لقاحات                       تساعد
من "ذاكرة" تتضمن لیمفاویة خالیا أجسامنا تنتج أن في اللقاح یتسبب ذلك، إلى باإلضافة به. اإلصابة إلى الحاجة دون الفیروس من مناعة                        واكتساب

 شأنها استرجاع كیفیة محاربة ذلك الفیروس والتصدي له في حالة اإلصابة به مجدًدا في المستقبل.
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https://healthcare.ascension.org/covid-19/covid-vaccine
https://healthcare.ascension.org/covid-19
https://sites.google.com/ascension.org/covid-19-vaccine-resources/home
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-authorization-vaccines-prevent-covid-19
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-authorization-vaccines-prevent-covid-19


المحتمل فمن ثم، ومن اللقاح. تلقي بعد المناعة واكتساب المضادة األجسام هذه مثل إنتاج للجسم یتسنى لكي أسابیع بضعة العادة في األمر                        یستغرق
لدیه یكن لم اللقاح أن نتیجة ذلك بعد یمرض ثم وجیزة بفترة اللقاح تلقیه بعد أو اللقاح تلقیه قبیل الفیروس فیها یتسبب التي بالعدوى ما شخص                            إصابة

 الوقت الكافي لتوفیر الحمایة المطلوبة.
عن الصادران اللقاحان وهما (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة من (EUA) الطوارئ حالة في لالستخدام ترخیص على الحائزان اللقاحان                     أما
تستخدمها جینیة مواد من صغیرة أجزاء حقن طریق عن (mRNA) الریبي النووي الحمض مرسال تقنیة فیستخدمان Modernaو Pfizer                    شركتي
لمحاربة مهیأة مضادة أجسام تخلیق على الجسم یعمل البروتین، لذلك واستجابة كورونا. فیروس علیه یحتوي لما مماثل بروتین إلنتاج الجسم                      خالیا

 الفیروس.

Janssen - Johnson &) األمریكیة واألدویة األغذیة إدارة قبل من الطوارئ حالة في االستخدام ترخیص على للحصول المقدم الثالث                     اللقاح
لخالیانا. مهمة تعلیمات لتوصیل (الناقل) مختلف فیروس من معدلة نسخة الفیروسیة الناقالت لقاحات وتستخدم فیروسي. ناقل لقاح هو (Johnson                   
یسبب الذي الفیروس (لیس الناقل فإن كوفید-19، مرض لعالج (Janssen (Johnson & Johnson شركة من المقدم الفیروسي الناقل للقاح                     بالنسبة
من ضارة غیر قطع إنتاج أجل من الخلیة آلیة یستخدم ثم أجسامنا في خلیة سیدخل الغدي) الفیروس وهو ضار، ویر مختلف فیروس ولكن                         مرض-19،
تعرض كوفید-19. لمرض المسبب الفیروس سطح على إال توجد وال سبایك، بروتین باسم القطعة هذه ُتعرف كوفید-19. لمرض المسبب                     الفیروس
المضادة األجسام إنتاج لبدء لدینا المناعة جهاز یحفز وهذا إلیه. تنتمي ال أنها على لدینا المناعة جهاز ویتعرف سطحها، على سبایك بروتین                        الخلیة

 وتنشیط الخالیا المناعیة األخرى لمحاربة ما یعتقد أنه عدوى.

مثل األعراض بعض ظهور للفیروس للتصدي الالزمة المناعة واكتساب المضادة األجسام إنتاج عملیة تتسبب أن اللقاح، تلقي بعد أحیاًنا یحدث                      وقد
 الحمى. وهذه األعراض طبیعیة وتمثل عالمة على أن الجسم في طریقه الكتساب المناعة الالزمة.

   فهم آلیة عمل لقاحات مرض كوفید-19(باإلنجلیزیة)

 
 

  هل من الضروري أن أتلقى اللقاح في حالة جاءت نتیجة اختبار الفیروس لدي موجبة ثم تعافیت تماًما من المرض؟
 

 تشیر البیانات المستمدة من التجارب اإلكلینیكیة إلى أن لقاحات mRNA لمرض كوفید-19 آمنة لألشخاص الذین لدیهم دلیل على إصابة سابقة
 بفیروس SARS-CoV-2. یجب تقدیم اللقاح لألشخاص بغض النظر عن تاریخ اإلصابة السابقة بأعراض أو بدون أعراض بفیروس

 SARS-CoV-2. ال ُینصح بإجراء اختبار فیروسي لتقییم عدوى SARS-CoV-2 الحادة أو اختبار مصل لتقییم العدوى السابقة فقط ألغراض اتخاذ
 القرار بشأن اللقاح.

 یجب تأجیل تطعیم األشخاص المصابین بعدوى SARS-CoV-2 المعروفة حالًیا حتى یتعافى الشخص من المرض الحاد (إذا كان لدى الشخص
SARS-CoV-2 أعراض) وتم استیفاء  المعاییر  الالزمة لوقف عزل هؤالء األشخاص. تنطبق هذه التوصیة على األشخاص الذین یصابون بعدوى 

 قبل تلقي أي جرعات من اللقاح وكذلك أولئك الذین یصابون بعدوى SARS-CoV-2 بعد الجرعة األولى ولكن قبل تلقي الجرعة الثانیة. في حین أنه
 ال یوجد بخالف ذلك أي حد أدنى موصى به للفاصل الزمني بین العدوى والحصول على اللقاح، تشیر  األدلة الحالیة  إلى أن معاودة اإلصابة مرة

 أخرى أمر غیر شائع خالل 90 یوًما بعد اإلصابة األولیة. وبالتالي، فإن األشخاص المصابین بعدوى SARS-CoV-2 الحادة الموثقة خالل الـ 90
 یوًما السابقة قد یحتاجون إلى تأجیل الحصول على اللقاح حتى قرب نهایة هذه الفترة، إذا رغبوا في ذلك.

 

 كم جرعة من اللقاح سأحتاج إلیها؟ وهل ینبغي أن تكون الجرعتان اللتان سأتلقاهما من جهة التصنیع نفسها؟

أن غیر فعاًال یصبح حتى اللقاح من حقنتین یتلقى أن للجمیع ینبغي أنه (CDC) منها والوقایة األمراض على السیطرة مراكز به أفادت ما على                          بناًء
تلقي تستلزم التي للقاحات بالنسبة المتحدة. الوالیات في المجراة اإلكلینیكیة التجارب من الثالثة المرحلة في حالًیا كوفید-19 مرض لقاحات من                      لقاًحا

  جرعتین منها، فمن الالزم أن تكون الجرعتان من جهة التصنیع نفسها.
 
یتم التي الجرعات تعتبر بینهما . فیما یوًما 21 بفاصل اللقاح من Pfizerجرعتین شركة تنتجه الذي BioNTech BNT162b2 اللقاح                    یتطلب

 إعطاؤها في الیوم 17 أو بعد ذلك صالحة.  لالطالع على المزید من المعلومات عن لقاح شركة Pfizer، تفضل بزیارة االرتباط أدناه:
  الموارد واألبحاث العلمیة المعنیة بمرض كوفید-19(باإلنجلیزیة)
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
https://www.pfizer.com/science/coronavirus
https://www.pfizer.com/science/coronavirus


 
یتم التي الجرعات تعتبر بینهما . فیما یوًما 28 بفاصل اللقاح من جرعتین على الحصول Moderna شركة إنتاج من mRNA-1273 لقاح                       یتطلب

 إعطاؤها في الیوم 24 أو بعد ذلك صالحة.  لالطالع على المزید من المعلومات عن لقاح شركة Moderna، تفضل بزیارة الموقع الموجود أدناه:
  عمل شركة Moderna على لقاح مرض كوفید-19 المرشح (باإلنجلیزیة)

 
مع التواصل على نحثك تلقیت. اللقاحین من أًیا توضح التي المریض وقائع صحیفة ستتلقى نفسها. التصنیع جهة من اللقاح جرعتا تكون أن                         یتعین
ینبغي اللقاح. من الثانیة الجرعة تلقیت عندما أو معك موعد تحدید جرى عندما سواء تلقیته الذي اللقاح بشأن إلیه والتحدث لدیك الصحیة الرعایة                         موفر
تلقي موعد في معك وأحضرها الوثائق بهذه احتفظ اللقاح. من األولى الجرعة تتلقى عندما وذلك تلقیت لقاح أي توضح أن شأنها من وثائق تتسلم                          أن

 الجرعة الثانیة من اللقاح (حسب الضرورة).
 

Janssen لمرض كوفید-19 جرعًة واحدًة فقط. لمزید من المعلومات حول لقاح (Janssen (Johnson & Johnson یتطلب لقاح  
 Johnson & Johnson))، قم بزیارة الموقع أدناه:

  معلومات عالمیة عن لقاح كوفید-19 من شركة Janssen (Johnson & Johnson)(باإلنجلیزیة)
 

 ما المخاطر المصاحبة للقاح؟

السالمة من درجة أعلى على اللقاح یكون أن على (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة تجریها التي الصارمة االختبار إجراء عملیة تساعد                       
الجانبیة اآلثار معظم تحدید تم الجانبیة. اآلثار مخاطر من طفیفة درجة على تنطوي اللقاحات بینها ومن األدویة جمیع أن غیر استخدامه. عند                        والفاعلیة
اللقاحات أو األدویة تصبح أن بعد إال تحدیدها یتم ال قد شیوًعا األقل الجانبیة اآلثار أن إال اللقاح على الموافقة قبل اإلكلینیكیة التجارب في                          الشائعة
تلك مثل تصبح أن بعد حتى محتملة جانبیة آثار ألي تحسًبا والمستمرة اللصیقة للمراقبة اللقاحات تخضع ذلك ألجل واسع. نطاق على لالستخدام                        متاحة

 اللقاحات معتمدة لالستخدام.

 هل یصلح لقاح البرد للوقایة من مرض كوفید-19؟

كوفید-19. بمرض اإلصابة من ُیحّصنك ال لكنه حالًیا كورونا فیروس انتشار فترة خالل سیما ال اإلنفلونزا من للوقایة مهم البرد لقاح أن إال یصلح،                           ال
سیما ال اإلنفلونزا من للوقایة مهم البرد لقاح أن إلى اإلشارة وتجدر جیدة. بصحة تبقى لكي مهم كوفید-19 مرض ولقاح البرد لقاح تلقي أن على                           وننوه
من حمایتك في سیساعد كوفید-19 مرض لقاح تلقي أن إال كوفید-19، بمرض اإلصابة من یحّصنك ال لكنه حالًیا كورونا فیروس انتشار فترة                        خالل

 الفیروس وسیقي من انتشاره.

  هل سیكون ارتداء قناع الوجه داخل منشآت Ascension الزًما؟

الراهن الوقت في إلزامي الوجه أقنعة ارتداء .Ascension منشآت جمیع في والزائرین والمرضى العاملین من لكل وآمنة صحیة بیئة بتوفیر                       نلتزم
تستمر، أن اآلمنة السلوكیات هذه شأن ومن االجتماعي. والتباعد الیدین غسل على المحافظة جانب إلى وهذا المستطاع بقدر أماًنا أكثر تجربة                       لضمان

 وسنستمر في تقییم المتطلبات الالزمة بشأن ارتداء أقنعة الوجه لدینا ما دامت األمور غیر مستقرة.
 

 هل یلزم تلقي الجرعة الثانیة من اللقاح بعد تمام 21 أو 28 یوًما بالضبط بحسب نوع اللقاح بعد تلقي الجرعة األولى منه؟

أقرب في الثانیة الجرعة إعطاء یجب الكاملة. المناعیة االستجابة لتحقیق ثانیة لجرعة حاجة هناك تكون قد تتلقاه، الذي كوفید-19 لقاح على                       اعتماًدا
به الموصى التاریخ قبل أیام 4 مدتها سماح فترة خالل إعطاؤها یتم التي الثانیة الجرعات تعتبر به. الموصى الزمني الفاصل من ممكن                        وقت
الممكن من یكن لم إذا ذلك، ومع السماح. فترة من أبكر وقت في قصد غیر عن تناولها یتم التي الجرعات تكرار یلزم ال صالحًة. الثانیة                           للجرعة
6 حتى كوفید-19 لمرض Modernaو Pfizer-BioNTech لقاح من الثانیة الجرعة إعطاء جدولة یمكن به، الموصى الزمني بالفاصل                   االلتزام
الفترة هذه بعد إعطاؤها یتم التي كوفید-19 لمرض mRNA لقاحات فعالیة حول محدودة بیانات حالًیا توجد األولى. الجرعة بعد یوًما) 42)                       أسابیع

 الزمنیة. إذا تم إعطاء الجرعة الثانیة بعد هذه الفترات الزمنیة، فال داعي لبدء سلسلة التطعیم من جدید.
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  هل یلزم تلقي الجرعة الثانیة من اللقاح بعد تمام 21 أو 28 یوًما بالضبط بحسب نوع اللقاح بعد تلقي الجرعة األولى منه؟

الجرعات تكرار یلزم ال صالحًة. تبقى حیث الثانیة للجرعة به الموصى التاریخ قبل أیام 4 مدتها سماح فترة خالل الثانیة الجرعات إعطاء یمكن                         ال.
الجرعة لتلقي المتابعة مقابلة موعد تحدد سیتم اللقاح، من األولى جرعتك تتلقى فعندما السماح. فترة من أبكر وقت في قصد غیر عن تناولها یتم                          التي

 الثانیة.
 

  بعد تلقي اللقاح، ما اآلثار الجانبیة التي قد أعاني منها؟
 
 كانت أكثر اآلثار الجانبیة التي تم اإلبالغ عنها تتمثل في اآلالم في موقع الحقن وردود الفعل الشبیهة باإلنفلونزا والتي استمرت لمدة تصل إلى یومین.
 أفاد أكثر من 50% من البالغین دون سن 55 عاًما أنهم شعروا باإلجهاد أو الصداع، وأفاد 33% أنهم عانوا من قشعریرة أو آالم في العضالت، وأبلغ

 ما یصل إلى 16% عن إصابتهم بالحمى مع الجرعة الثانیة - لكن البالغین األكبر سًنا كانوا أقل عرضة لإلبالغ عن هذه اآلثار الجانبیة. أولئك الذین
 یعانون من الحساسیة الموجودة، أو الحساسیة المفرطة، أو أولئك الذین یعانون من ردود فعل تحسسیة شدیدة تجاه األدویة أو األطعمة األخرى هم أكثر

 عرضة لخطر التعرض لآلثار الجانبیة. أفاد العدید من المشاركین الذین تلقوا اللقاح أنهم شعروا بهذه اآلثار الجانبیة في الساعات التي أعقبت تلقیهم
 الجرعة الثانیة، مما یشیر إلى أن األشخاص قد یحتاجون إلى التخطیط للراحة و / أو أخذ یوم إجازة من العمل بعد تلقي الجرعة الثانیة.

 
 

  تلقیت جرعتي األولى من اللقاح، ولست متأكًدا مما إذا كنت أعاني من آثار جانبیة أو إذا كنت مصاًبا بمرض كوفید-19؟
 

في بآالم والشعور الحمى، مثل األعراض بعض ظهور للفیروس للتصدي الالزمة المناعة اكتساب عملیة تتسبب أن اللقاح، تلقي بعد أحیاًنا یحدث                        قد
مراكز به أفادت لما وفًقا الالزمة المناعة الكتساب طریقه في الجسم أن على عالمة وتمثل طبیعیة األعراض وهذه واإلنهاك. والصداع،                      الجسم،
غیر المماثلة األعراض هذه عنها ینتج أن یمكن بكوفید-19 اإلصابة أن من الرغم على .(CDC) منها والوقایة األمراض على السیطرة                      (باإلنجلیزیة)
والتذوق. الشم حاستي في وفقداًنا الرشح أو األنف في واحتقاًنا التنفس، في وضیًقا الكحة، تتضمن قد تحدیًدا واألكثر اإلضافیة كوفید-19 أعراض                       أن
ضاًرا، حدًثا واجهت إذا معه. تتعامل الذي الرئیسیة الرعایة بطبیب فاتصل اللقاح، تلقي من ساعة 72 خالل تهدأ لم أو الجانبیة األعراض تفاقمت                         إذا

 یرجى االتصال بطبیب الرعایة الرئیسیة المعالج لك في أقرب وقت ممكن.

  كیف یمكنني المشاركة في برنامج V-safe التابع لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها، وما هو هذا البرنامج؟
 وفًقا لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها، فإن أداة V-safe هي أداة تعتمد على الهواتف الذكیة وتستخدم الرسائل النصیة واستطالعات

 الرأي عبر الویب لتوفیر فحوصات صحیة مخصصة بعد تلقیك لقاح كوفید-19. من خالل أداة V-safe، یمكنك إخبار مركز السیطرة على األمراض
 والوقایة منها بسرعة إذا كنت تعاني من أي آثار جانبیة بعد تلقي لقاح كوفید-19. اعتماًدا على إجاباتك، قد یتصل بك شخص من مركز السیطرة على
 األمراض والوقایة منها لالطمئنان علیك وللحصول على المزید من المعلومات. وسوف تذكرك أداة V-safe بالحصول على جرعة لقاح كوفید-19

 الثانیة إذا كنت بحاجة إلى تلقي تلك الجرعة الثانیة.
 
 

  للحصول على إرشادات حول كیفیة التسجیل في أداة V-safe واستخدامها، قم باستعراض االرتباط الموجود أدناه:
 

    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html(باإلنجلیزیة)
 

 لألسئلة المتداولة حول أداة V-safe، قم باستعراض االرتباط الموجود أدناه:
  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/faq.html (باإلنجلیزیة)

 
 للحصول على المزید من المعلومات

  تحدث إلى موفر الرعایة الصحیة لدیك لمعرفة المزید عن لقاح مرض كوفید-19, أو استخدم
 

5                                                                                             COVID-19 Vaccine FAQs for Consumers • ARABIC • March 2021  

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Appendix-C
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Appendix-C
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Appendix-C
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Appendix-C
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/faq.html


 الخطوط الساخنة التابعة لمنظمة Ascension المعنیة بتلقي االتصاالت بخصوص مرض كوفید-19
 

 
 

 موارد أخرى
  مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها (CDC) - لقاحات مرض فیروس كورونا لعام 2019 (كوفید-19)(باإلنجلیزیة)●
●(FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة عن صادرة كوفید-19 لقاح بشأن معلومات - (FDA) األمریكیة والدواء الغذاء إدارة                   

  (باإلنجلیزیة)
   عملیة االحتواء السریع التابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة  -  صحیفة حقائق:شرح عملیة االحتواء السریع (باإلنجلیزیة)●
  إدارة الغذاء والدواء األمریكیة -  صحیفة حقائق لقاح مرض COVID-19 من Pfizer-BioNTech لمتلقي اللقاح وموفري الرعایة●
 إدارة الغذاء والدواء األمریكیة -  صحیفة حقائق لقاح مرض COVID-19 من Pfizer-BioNTech لموفري الرعایة الصحیة اللذین●

 یقومون بإعطاء اللقاح
من● كوفید-19 مرض للقاح (EUA) الطوارئ حالة في باالستخدام التصریح خطاب - األمریكیة والدواء الغذاء                 إدارة

  Pfizer-BioNTech(باإلنجلیزیة)
  إدارة الغذاء والدواء األمریكیة -  صحیفة حقائق لقاح مرض COVID-19 من Moderna لمتلقي اللقاح وموفري الرعایة (باإلنجلیزیة)●
 إدارة الغذاء والدواء األمریكیة -  صحیفة حقائق لقاح مرض COVID-19 من Moderna لموفري الرعایة الصحیة اللذین یقومون●

 بإعطاء اللقاح
 إدارة الغذاء والدواء األمریكیة -  خطاب التصریح باالستخدام في حالة الطوارئ (EUA) للقاح مرض كوفید-19 من●

 Moderna(باإلنجلیزیة)
 إدارة الغذاء والدواء األمریكیة –  صحیفة حقائق لقاح مرض كوفید-19 من Janssen (Johnson & Johnson) لمتلقي اللقاح وموفري●

  الرعایة (باإلنجلیزیة)
 إدارة الغذاء والدواء األمریكیة –  صحیفة حقائق لقاح مرض كوفید-19 من Janssen (Johnson & Johnson) لموفري الرعایة●

  الصحیة اللذین یقومون بإعطاء اللقاح (باإلنجلیزیة)
●Janssen (Johnson & إدارة الغذاء والدواء األمریكیة –  خطاب التصریح باالستخدام في حالة الطوارئ للقاح مرض كوفید-19 من 

  Johnson)(باإلنجلیزیة)
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 رقم الهاتف المجاني السوق

Ascension (833) 0649-978 رقم الهاتف الرئیسي للتواصل مع 

 (833) 0692-980 بالتیمور/ بینجامتون/ واشنطن العاصمة

  (833) 0690-980 برمنجهام

  (833) 0712-981 فلوریدا وساحل الخلیج األمریكي

(AMITA) (224) 3900-273 إلینوي 

  (833) 0733-981 إندیانا

  (855) 1039-782 كانساس وأوكالهوما

  (833) 0738-981 میتشیجن

  (833) 0626-981 تینیسي

  (833) 1680-919 تكساس

  (833) 0711-981 ویسكونسن
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