تطعيم كو فيد 1 9-

الحقائق
تطعيامت كوفيد 19-مجانية للجميع.

تطعيم كوفيد 19-آمن وفعال .ال ميكن
للتطعيم أن يكون سب ًبا يف إصابتك
بكوفيد19-

لكن عليك التأكد حول ما إذا كانت هناك أية تكاليف أخرى للتطعيم.

•أخذ التطعيم أكرث أمانًا من
اإلصابة بكوفيد19-

•ال يُحرم أي شخص من الحصول عىل التطعيم املجاين حتى ولو كان غري
قادر عىل دفع الرسوم اإلدارية.

•وقد تم تطعيم املاليني من الناس
بأمان.

•مبجرد توفر التطعيامت عىل نطاق واسع ،ميكن ألي شخص الحصول عىل
التطعيم بغض النظر عن حالة اإلقامة الخاصة به.

•مل يتم اختبار أي لقاح آخر بنفس
القدر للتأكد من سالمته يف تاريخ
الواليات املتحدة.
•ثبت أن التطعيم آمن آلالف
األشخاص ،مبن فيهم أولئك الذين
ينتمون إىل أعراق وأصول وأعامر
مختلفة.
•ال يغري التطعيم من صفاتك
الجينية

•ميكن للجميع الحصول عىل تطعيم عندما يحني دورهم.

تطعيم كوفيد 19-يحميك من اإلصابة
بالفريوس
•إذا أصبت بـالفريوس بعد التطعيم ،فإن
التطعيم سيحميك من اعراض الفريوس الشديدة
•حتى لو كنت مصابًا بكوفيد ،19-فال يزال
يتعني عليك الحصول عىل التطعيم.
•من غري املعروف بعد ،املدة الزمنية التي
يحافظ خاللها التطعيم عىل مفعوله

ملزيد من املعلوماتcdc.gov/coronavirus :

اآلثار الجانبية طبيعية.

اآلثار الجانبية ال تعني أن لديك كوفيد.19-

•اآلثار الجانبية تعني أن التطعيم يعلّم جسمك كيفية محاربة الفريوس
•قد تشمل اآلثار الجانبية:
أمل أو تورم يف الذراع يف مكان التطعيم.
–
صداع  ،قشعريرة ،أو حمى.
–
•إذا كنت تشعر بتوعك ،قد تحتاج إىل أخذ إجازة من العمل لبضعة أيام حتى تشعر بالتحسن.
•عليك البقاء يف مكانك ملدة ترتاوح بني  15و 30دقيقة بعد التطعيم للتأكد من عدم ظهور أي أعراض تحسسية

ال تحتوي اللقاحات
عىل اآليت:

ال يوجد دليل عىل أن اللقاحات تسبب مشاكل يف الخصوبة.
عىل الحوامل التحدث إىل الطبيب املختص حول إمكانية الحصول عىل التطعيم

•مواد حافظة
•بيض

•منتجات لحم الخنزير
•جيالتني
•التكس
•أي فريوسات حية
لكوفيد19-

قد تستوجب بعض التطعيامت حصولك عىل جرعتني ،بينام تكتفي بعض التطعيامت األخرى بجرعة
واحدة .كال النوعني من التطعيامت آمن وفعال.
بالنسبة للتطعيم الذي يتألف من جرعتني:
•الجرعة األوىل تعمل عىل تهيئة جسمك.
•تكون الجرعة الثانية بعد بضعة أسابيع من األوىل ،للتأكد من أن لديك الحامية الكاملة.
•من الرضوري أن تحصل عىل كلتا الجرعتني لتكون محم ًيا بالكامل.

حافظ عىل نفسك بعد التطعيم

يف الوقت الحايل ،ال يعرف الخرباء إىل متى سيحميك التطعيم .حتى بعد الحصول عىل اللقاح ،استمر يف:
تطهري املناطق التي
تتعرض للمس بشكل
متكرر

ملزيد من املعلوماتcdc.gov/coronavirus :

غسل اليدين بشكل
متكرر

الحفاظ عىل التباعد
االجتامعي.

ارتداء
الكاممة.

