
األسئلة المتداولة حول 
 COVID-19 (طعم) لقاح

لماذا یجب أن أتلقى طعما ضد الكورونا COVID-19؟ 
قد یمكن أن یسبب الكورونا COVID-19 مرضا خطیرا أو حتى الموت. ال توجد طریقة لمعرفة كیف سیؤثر علیك مرض الكورونا. 

وإذا أصبت بالفیروس، فقد تنقلھ إلى األصدقاء والعائلة واآلخرین من حولك، حتى لو لم تكن لدیك أعراض أو حتى أعراض خفیفة. ثبت 
أن جمیع طعوم كورونا COVID-19 المتوفرة حالًیا في الوالیات المتحدة فعالة جًدا في الوقایة من ھذا المرض. حتى إذا استمرت 

العدوى بعد التطعیم، فقد یمنعك الطعم من اإلصابة بمرض شدید منھ. 

ھل یمكن للطعم أن یعطیني الكورونا COVID-19؟ 
ال، الطعم ال یسبب اإلصابة بكورونا COVID-19. ال یحتوي أي من طعوم الكورونا COVID-19 المستعملة على الفیروس المسبب 
للكورونا COVID-19. یستغرق األمر بضعة أسابیع بعد التطعیم حتى یتمكن جسمك من بناء األجسام المضادة لحمایتك من الفیروس. 

ھذا یعني أنھ من الممكن أن تكون مصاًبا بالفیروس المسبب للكورونا COVID-19 قبل أو بعد تلقي الطعم مباشرة وقد تمرض. 

ھل یؤذیني الطعم أو یصیبني بالمرض؟  
قد یصاب بعض األشخاص بألم في العضالت أو یشعرون بالتعب أو یصابون بسخونة خفیفة بعد أخذ الطعم. تعني ردود الفعل في جسمك 
أن ھذا الطعم بدأ یعمل على المساعدة في تعلیم جسمك كیفیة محاربة الكورونا COVID-19 إذا تعرضت لھ. بالنسبة لمعظم الناس، لن 

تستمر ھذه اآلثار الجانبیة أكثر من بضعة أیام. إذا كانت لدیك أیة مخاوف، اتصل بطبیبك أو ممرضتك. 

ھل یجب أن أتلقى الطعم إذا كنت مصاًبا بالفعل بالكورونا COVID-19؟ 
نعم، یجب تطعیمك ألنك یمكن أن تصاب بالعدوى أكثر من مرة. على الرغم من أنھ قد یكون لدیك بعض الحمایة الطبیعیة قصیرة المدى 

(المعروفة باسم المناعة) بعد التعافي من الكورونا COVID-19، إال أننا ال نعرف إلى متى ستستمر ھذه الحمایة. التطعیم ھو أفضل 
حمایة، وھو آمن. یمكن لألشخاص الذین یصابون بالكورونا COVID-19 أن یصابوا بأمراض خطیرة، وبعضھم یعانون من أعراض 

تستمر لعدة أشھر. إذا كنت مصاًبا بفیروس كورونا COVID-19، إسأل طبیبك أو ممرضتك أو عیادتك عن موعد تلقي الطعم. 

متى یمكنني الحصول على الطعم؟ 
أعدت إدارة الصحة العامة في والیة ماساتشوستس جدوًال زمنًیا للتطعیم من ثالث مراحل، تبدأ بالعاملین في مجال الرعایة الصحیة 

واألشخاص األكبر سًنا / والمرضى وتنتھي بعامة الناس. إذھب إلى موقعwww.mass.gov/covid-19-vaccine لمعرفة متى 
یمكنك الحصول على الطعم. بمجرد أن یتوفر الطعم لعامة الناس، ستكون عیادات إعطاء الطعوم العامة متوفرة على موقع الویب التفاعلي 

لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا: www.vaccinefinder.org . والیة ماساتشوستس لدیھا أیًضا مواقع تطعیم مفتوحة. 
 .mass.gov/COVIDVaccineMap للتسجیل، یمكنك زیارة موقع

ھل یجب أن أدفع ثمن الطعم؟ 
ال. تقدم الحكومة األمریكیة الطعم مجاًنا دون دفع لجمیع األشخاص الذین یعیشون في الوالیات المتحدة. 

ما ھي الطعوم المتوفرة؟  
 (FDA) اعتباًرا من أوائل فبرایر، یتوفر طعمان: فایزر بیونتك - ومودیرنا . تمت الموافقة على الطعمین من قبل إدارة األغذیة والعقاقیر

لالستخدام الطاريء. أكد الخبراء الطبیون في اللجنة االستشاریة ألمور التحصین ومجموعة عمل مراجعة السالمة العلمیة في الدول 
الغربیة أن الطعوم فیھا مقاییس السالمة. 
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من الذي ال یجب أن یحصل على طعم كورونا COVID-19؟ 
قبل الحصول على الطعم، أخبر مقدم الطعم إذا كان: 

لدیك تاریخ من ردود الفعل بسبب الحساسیة الشدیدة •
لدیك سخونة •
تعاني من مشاكل النزیف أو تتناول مسیالت الدم •
تعاني من ضعف المناعة أو تأخذ دواًءا یؤثر على جھاز المناعة لدیك •
(للمرأة) حامل أو تخطط للحمل أو مرضعة •
• .COVID-19 تلقیت طعما آخر للكورونا

یجب أال تحصل على الطعم إذا كان لدیك رد فعل تحسسي خطیر لتطعیم سابق من طعم كورونا COVID-19 أو تجاه أي مادة في 
الطعم. تحتوي اللقاحات (الطعوم) على العنصر النشط، RNA (mRNA )، إلى جانب الدھون واألمالح والسكریات لحمایة الحمض 

النووي الریبي لمساعدتھ على العمل بشكل أفضل في الجسم. یجب أن یكون عمرك 16 سنة على األقل للحصول على طعم فایزر-بیونتك 
و 18 عاًما للحصول على طعم مودرنا. 

ما المدة التي یجب أن أنتظرھا بین الجرعتین األولى والثانیة من طعم كورونا COVID-19؟ 
یتطلب طعم فایزر جرعتین تفصل بینھما 21 یوًما. یتطلب طعم مودیرنا جرعتین بینھما 28 یوًما. 

ھل ما زلت بحاجة إلى وضع قناع والحفاظ على تباعد المترین بعد الحصول على الطعم؟ 
نعم. من المھم للجمیع االستمرار في استخدام جمیع الطرق المتوفرة لنا للمساعدة في إیقاف ھذا الوباء، مثل وضع قناع على أنفك وفمك، 
وغسل یدیك كثیًرا، واالبتعاد مسافة مترین على األقل عن الناس الذین ال یعیشون معك. مًعا، سیوفر طعم كورونا COVID-19 واتباع 

توصیات مراكز السیطرة على األمراض والحمایة منھا (CDC) لكیفیة حمایة نفسك واآلخرین أفضل حمایة من اإلصابة بالكورونا 
COVID-19 ومنع إنتشاره. 

 (CDC) المصدر: مراكز السیطرة على األمراض والحمایة منھا*
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Greater Lowell Health Alliance:  greaterlowellhealthalliance.org/covid-19
Lowell Community Health Center:  lchealth.org/patients/covid-19-updates
CDC:  cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
MA DPH:  mass.gov/info-details/covid-19-updates-and-information#covid-19-vaccine-

یتم دعم ھذا البرنامج بتمویل من صندوق استجابة الطوارئ لمعالجة فیروس COVID-19 التابع لمؤسسة مجتمع لویل الكبرى.
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