
تتوقع ماذا 

.جرعتان، بفارق 3 – 4 أسابيع
 من الرضوري تناول لكتا اجلرعتني، ألن اللقاح سيكون غري فعال إذا
 حصلت هيلع يف جرعة واحدة فقط. من املهم احلصول عىل نفس

.نوع اللقاح الذي حصلت هيلع يف اجلرعة األوىل

 مجيع احلقوق حمفوظة. ليس الغرض من احملتويات الواردة يف هذا املستند أن تكون مبثابة نصيحة طبية، ولكن يمت تقدميها خكدمة حصة عامة بناًء عىل معلومات من .Jefferson Health حقوق الطبع حمفوظة © 2021
 مصادر متاحة للعامة، مبا يف ذلك املعلومات الواردة من مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية مهنا وإدارة الغذاء والدواء واجلهات األخرى. يرىج استشارة أخصايئ طيب لألسئلة األخرى املتعلقة بكوفيد-19 أو اللقاح،

.أو إذا كنت تشك أنك مصاب بكوفيد-19

  من املمكن الشعور بعدم االرتياح عىل
.املدى القصري

 حىت اآلن مت اإلبالغ عن تعب وصداع وآالم يف العضالت وقشعريرة ومحى
 وأمل يف أماكن احلقن. واآلثار اجلانبية اخلفيفة هذه طبيعية وشائعة ومتوقعة.
 من غري احملمتل إىل حد كبري حدوث خلل وظييف. عادة ما تسمتر هذه اآلثار

 اجلانبية من 24 إىل 48 ساعة وعادًتا ما تكون أكرث ظهوًرا بعد اجلرعة
 الثانية. تعترب اآلثار اجلانبية يشء جيد - فهي تعين أن اجلسم يقوم بوظائفه

.ويّكون األجسام املضادة

  حتدث امحلاية بعد 1 – 2
.أسابيع من اجلرعة الثانية

سيمت معرفة مقدار وقت امحلاية الذي يوفره اللقاح مع مرور مزيد من
.الوقت وإجراء األحباث 

 ال يزال من الرضوري ارتداء المكامات والتباعد
.االجمتايع وإجراء االختبارات

عىل غرار اللقاحات األخرى، ينبيغ إعطاء اللقاح لعدد من
األخشاص قبل اخنفاض انتقال العدوى مبا يكيف لتخفيف ارتداء 

.المكامات والقيود األخرى 

هل أنت غري متأكد مما ميكن توقعه عند احلصول عىل لقاح كوفيد-19؟
كن مستعًدا - وتعرف عىل احلقائق!
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.دعونا نضع األمور يف نصاهبا الصحيح حول اخلرافات املنترشة عن لقاح كوفيد- 19

 .اخلرافة: لقاح كوفيد-19 ليس آمنا ألن مت تطويره واختباره برسعة
 احلقيقة: استمثرت العديد من رشاكت األدوية موارد كبرية يف تطوير لقاح رسيع لكوفيد-19 بسبب تأثري اجلاحئة عىل مستوى العامل. وأدى ذلك إىل

 استجابة طارئة، لكن هذا ال يعين أن الرشاكت مل تكن آمنة أو مل تقم بإجراء اختبارات اكفية. ومت توفري الكثري من الوقت أثناء التجارب النظرية/ معلية
.املراجعة

.اخلرافة: لقد أصبت بالفعل بكوفيد-19 وأشعر أنين خبري، لذلك ال أحتاج إىل احلصول عىل لقاح كوفيد-19
 احلقيقة: ال توجد معلومات اكفية متاحة حالًيا لتوضيح ما إذا اكن الخشص محمًيا من اإلصابة بكوفيد-19 مرة أخرى أو إىل مىت بعد

-19، حىت لو كنت قد أصبت بكوفيد-19 سابًقا. ومع ذلك، جيب عىل من أصيبوا بكوفيد-19  
.تأخري احلصول عىل اللقاح حىت حوايل 90 يوًما من التخشيص

.اخلرافة: توجد آثار جانبية خطرية للقاحات كوفيد-19
 احلقيقة: يف حاالت نادرة، أصيب بعض األخشاص بتفاعالت حساسية بعد وقت قصري من حصوهلم عىل اللقاح. خالف ذلك، فإن تفاعالت اللقاح املعروفة
 قصرية األمد وبسيطة أو متوسطة. فقد يصاب بعض األخشاص بالصداع أو القشعريرة أو التعب أو آالم يف العضالت أو امحلى اليت تسمتر ملدة يوم أو

.يومني. ضع يف اعتبارك أن هذه اآلثار اجلانبية غالًبا ما تعين أن جمسك يستجيب للقاح

.اخلرافة: لن أحتاج إىل ارتداء مكامة بعد حصويل عىل لقاح كوفيد-19
 احلقيقة: قد يستغرق األمر وقًتا حىت حيصل لك خشص عىل لقاح كوفيد-19 الذي حيتاج إليه. وعىل الرمغ من أن اللقاح قد مينع عنك

 اإلصابة باملرض، مفن غري املعروف يف الوقت احلايل ما إذا اكن ال يزال بإماكنك أن ُتعدي اآلخرين بالفريوس أم ال. وحىت نعرف املزيد،
.سيكون من املهم ارتداء المكامة والبقاء عىل مسافة ستة أقدام من اآلخرين

 .اخلرافة: ميكن إصابيت بكوفيد-19 عند حصويل عىل اللقاحات
.احلقيقة: ال ميكن إصابتك بكوفيد-19 ألن اللقاحات ال حتتوي عىل فريوسات حية

 .اخلرافة: أعاين من مشكالت طبية لذا ال ميكنين احلصول عىل اللقاح
 احلقيقة: نعم، ميكنك احلصول عىل اللقاح. يف الواقع، جيب ينبيغ حصول األخشاص الذين يعانون من مشكالت طبية، مثل ارتفاع ضغط
.الدم ومرض السكري وأمراض القلب عىل اللقاح. ميكن أن يكون كوفيد-19 أكرث خطورة لدى األخشاص الذين يعانون من هذه احلاالت
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 يف هذا املستند أن تكون مبثابة نصيحة طبية، ولكن يمت تقدميها خكدمة حصة عامة بناًء عىل معلومات من مصادر
 متاحة للعامة، مبا يف ذلك املعلومات الواردة من مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية مهنا وإدارة الغذاء والدواء
 واجلهات األخرى. يرىج استشارة أخصايئ طيب لألسئلة األخرى املتعلقة بكوفيد-19 أو اللقاح، أو إذا كنت تشك

.أنك مصاب بكوفيد-19


