
لدینا اآلن لقاحین (طعمین) 
 .COVID-19 لحمایتنا من كورونا

إلیك ما تحتاج إلى معرفتھ. 

كال الطعمین آمن وفعال.  
الطعمان - أحدھما من شركة فایزر واآلخر من شركة  مودیرنا - فعالین بنسبة ٪95-94. سمحت إدارة الغذاء 

والدواء األمریكیة (FDA) باستخدام الطعوم في حاالت الطوارئ ولم تجد أي مخاوف خطیرة تتعلق بالسالمة. أكد 
األطباء والخبراء المستقلون أنھم یستوفون شروط السالمة العالیة. 

كال اللقاحین مجانیین (دون دفع ثمنھما). 
ستغطي الحكومة األمریكیة تكلفة الطعم الخاص بك. قد یفرض علیك مقدمو الخدمات رسوًما إلعطاء الطعم، لكن من 

المحتمل أن یغطي التأمین الصحي ذلك.  
ستحتاج إلى جرعتین. 

ستحصل على جرعتین من اللقاح ، بینھما ثالثة إلى أربعة أسابیع. 
قد تشعر بآثار جانبیة. 

ال یمكنك التقاط  جرثومة كورونا COVID-19 من الطعم. لكن مثل أي طعم آخر، قد تصاب بألم في الذراع، أو 
سخونة، أو وجع رأس، أو تشعر بالتعب بعد التطعیم. ھذه عالمات على أن الطعم یعمل.  

یحصل األشخاص األكثر عرضة للخطر على الطعم أوالً. 
تذھب الجرعات األولى إلى العاملین المعرضین لمخاطر عالیة في أماكن الرعایة الصحیة. سیتمكن الجمیع من 

التطعیم عندما یكون لدینا جرعات كافیة.  انتقل إلى موقع www.mass.gov/covid-19-vaccine لمعرفة 
متى یمكنك الحصول على الطعم. 

یجب أال یحصل بعض األشخاص على الطعم. 
یمكنك الحصول على اللقاح حتى لو كنت مصاًبا بفیروس كورونا COVID-19. ال یمكن لألطفال األقل من 16 

عاًما تلقي اللقاح (طعم فایزر: لألعمار من 16 سنة فما فوق وطعم مودیرنا: لألعمار من 18 سنة فما فوق). یجب 
أن تخبر الشخص الذي سیعطیك الطعم الخاص بك إذا كنت تعاني من الحمى، أو لدیك تاریخ من ردود الفعل شدیدة 

بسبب الحساسیة، أو لدیك مشكلة نزیف أو تتناول مسّیالت الدم، أو لدیك مشاكل في مناعة الجسم، أو المرأة الحامل.   
حافظ على سالمتك بعد أن تأخذ الطعم 

بعد أن تحصل على الطعم، ضع القناع، وابتعد مسافة مترین، واجعل تجمعات األشخاص صغیرة بالنسبة ألولئك 
الذین لم یتم تطعیمھم.
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#ThisIsMyWhy

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.

This program is supported by funds from the 
Greater Lowell Community FoundaAon COVID-19 
Emergency Response Fund.
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