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 ):COVID-19لقاح مرض (
 األسئلة المتكررة

 2021ینایر/ كانون الثاني،  22تم تحدیثھا في 
  COVID( | Mass.gov-19( ألسئلة المتكررة حول لقاح مرضا

 
 جدول المحتویات

 قبل الحصول على التطعیم -
 أثناء موعدك -
 بعد الحصول على التطعیم -
 الوصول إلى اللقاح -
 سالمة اللقاح -
 مزید من المعلومات -

 

 قبل الحصول على التطعیم
 ھل سیتعین علي دفع ثمن اللقاح؟

بعدم فرض أي رسوم شخصیة أو  اً تلتزم شركات التأمین أیض  لجمیع األفراد من قبل الحكومة الفیدرالیة. اً اللقاح مجانیتم توفیر 
، ویجب أن توافق جمیع مواقع مقدمي الرعایة الصحیة )COVID-19مدفوعات مشتركة تتعلق بالحصول على لقاح مرض (

على المرضى یدفعونھا من مالھم الخاص أو حرمان أي شخص ) على عدم فرض رسوم COVID-19التي تتلقى لقاح مرض (
 من خدمات التطعیم.

 
 ؟اً ھل یمكن للمھاجرین غیر القانونیین تلقي اللقاح مجان

میدیكید) سوف یغطي تكلفة و اللقاح نفسھ مجاني لجمیع سكان والیة ماساتشوستس. التأمین الصحي (بما في ذلك میدیكیر  نعم.
بالنسبة للمرضى الذین لیس لدیھم تأمین صحي، قد یطلب مقدمو الرعایة الصحیة تعویض من الحكومة الفیدرالیة   إعطاء اللقاح.

 عن تكلفة إعطاء اللقاح للمھاجرین غیر القانونیین.
 

 على حالة الھجرة الخاصة بالمریض؟ اً ھل سیؤثر الحصول على اللقاح سلب
) (بما في ذلك اللقاح) كجزء من تحدید ما إذا كان COVID-19ر في عالج مرض (ال، لقد أكدت الحكومة الفیدرالیة أنھا لن تنظ

شخص تنطبق علیھ قاعدة "العبء العام" أو من حیث صلتھ بشرط اإلعانات العامة لبعض األفراد الذین یسعون للحصول على 
 وال الفیدرالیة األخرى.تمدید البقاء أو تغییر الحالة، حتى لو تم دفع ثمن اللقاح من قبل المیدیكید أو األم

 
 ھل سجل تطعیم المریض محمي من الكشف؟

). یتم COVID-19ستحتفظ إدارة الصحة العامة بسجل إلكتروني لكل مریض في والیة ماساتشوستس یتلقى لقاح مرض (
 االحتفاظ بسریة قاعدة بیانات اللقاح تماماً مثل السجل الطبي للمریض مع طبیبھ.

 
 ) إجباریاً؟COVID-19ھل سیكون لقاح مرض (

) فعال COVID-19لقد ثبت أن لقاح مرض ( إنھ برنامج تطوعي. ).COVID-19ال تفرض إدارة الصحة العامة لقاح مرض (
 للغایة في الوقایة من المرض وھو أداة مھمة في مكافحة الجائحة.

 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html#planning
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 ) قبل الحصول على اللقاح؟COVID-19ھل سأحتاج إلى الخضوع الختبار مرض (
  ) قبل تلقي اللقاح.COVID-19ھناك حاجة إلجراء اختبار مرض (ال، لیس 

 
 ) اللقاح؟COVID-19ھل یجب أن یتلقى الشخص المصاب بمرض (

) حتى تختفي COVID-19یجب تأجیل تطعیم األشخاص المعروف أنھم مصابون بمرض ( لیس إذا كانت لدیھ أعراض.
 األعراض.

 
 ؟)COVID-19ھل یجب تطعیم األشخاص الذین أصیبوا بمرض (

 ).COVID-19نعم، یجب تطعیم األشخاص الذین سبق لھم اإلصابة بمرض (
 

 ؟)COVID-19ما ھي فوائد الحصول على لقاح مرض (
) متوفرة في COVID-19نحن نتفھم أن بعض األشخاص قد یكونون قلقین بشأن التطعیم اآلن بعد أن أصبحت لقاحات مرض (

للحصول على ملخص لفوائد  COVID (| CDC-19مرض ( فوائد الحصول على لقاح یرجى زیارة رابط الوالیات المتحدة.
ً ) بناًء على ما نعرفھ حالیCOVID-19التطعیم ضد مرض (  .ا

 
، مثل تلك التي ظھرت في )COVID-19للفیروس المسبب لمرض ( كیف ستعمل اللقاحات ضد السالالت المتحورة الجدیدة

یعمل العلماء لمعرفة المزید  من الطبیعي أن تتغیر الفیروسات أثناء انتشارھا وظھور سالالت متحورة جدیدة. المملكة المتحدة؟
وما إذا كانت اللقاحات ) لفھم مدى سھولة انتشارھا، COVID-19عن السالالت المتحورة الجدیدة للفیروس المسبب لمرض (

في الوقت الحالي، لیس لدینا أي دلیل على أن السالالت المتحورة الجدیدة للفیروس المسبب  التي لدینا بالفعل ستحمي الناس منھا.
ومع ذلك، مع مرور الوقت وتعلم العلماء  أو تزید من خطر الموت. اً ) یمكن أن تجعل الناس أكثر مرضCOVID-19لمرض (

  كون لدینا المزید من المعلومات التفصیلیة.المزید، سی
 
لماذا نحتاج إلى لقاح إذا كان بإمكاننا القیام بأشیاء أخرى، مثل التباعد االجتماعي وارتداء األقنعة، لمنع انتشار الفیروس الذي 

 ؟  )COVID-19یسبب مرض (
لمحاربة  اً جھازك المناعي حتى یكون جسمك مستعدتعمل اللقاحات مع  یتطلب وقف الجائحة استخدام جمیع األدوات المتاحة.

أقدام/ حوالي مترین على  6تساعد الخطوات األخرى، مثل تغطیة فمك وأنفك بقناع واالبتعاد مسافة  الفیروس إذا تعرضت لھ.
ع ) واتباCOVID-19إن تلقي لقاح مرض ( األقل عن اآلخرین، في تقلیل فرصتك في التعرض للفیروس أو نشره لآلخرین.

سیقدمان أفضل حمایة من مرض  لحمایة نفسك واآلخرین )CDCتوصیات مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (
)19-COVID .(:المصدر) 19( األسئلة المتكررة حول التطعیم ضد مرض-COVID (| CDC  21/12/2020كما في( 

 
 ما ھو تصریح االستخدام الطارئ؟

تعرف على  والدواء الفیدرالیة) من إدارة الغذاء EUA) على تصریح االستخدام الطارئ (Moderna) و(Pfizerحصل لقاحا (
) EUAفي صحائف حقائق حول تصریح االستخدام الطارئ ( -ومعلومات أخرى حول اللقاحات  -المزید حول ما یعنیھ ھذا 

 یمكن االطالع على ھذه الصحائف على الرابط: الخاصة بالمتلقین ومقدمي الرعایة.
) COVID-19) ضد مرض (BioNTech-Pfizerصحیفة حقائق تصریح االستخدام الطارئ للقاح ( •

 و )fda.govللمتلقین ومقدمي الرعایة (
ومقدمي ) للمتلقین COVID-19) ضد مرض (Modernaصحیفة حقائق تصریح االستخدام الطارئ للقاح ( •

 )fda.govالرعایة (
 

 من المصرح لھ بإعطاء التطعیمات؟
) الفیدرالي، CARESلقانون ( اً باإلضافة إلى مقدمي الرعایة الصحیة المرخصین، مثل األطباء والممرضات والصیادلة، وفق

الطبیین، والمساعدین الطبیین یمكن إعطاء التطعیمات من قبل متدربین في الصیدلة، وتقنیي الصیدلة المعتمدین، والمسعفین 
عند توفره، ستتمتع جمیع مؤسسات الرعایة الصحیة بما في  المعتمدین، تحت اإلشراف المباشر لمقدم الرعایة الصحیة األولیة.

) COVID-19ذلك المستشفیات والمراكز الصحیة المجتمعیة والمكاتب الطبیة الخاصة بإمكانیة الوصول إلى لقاح مرض (
 Walmartو Oscoو Walgreensو CVSالصیدلیات بما في ذلك منافذ البیع بالتجزئة الكبیرة مثل   ھم.لتطعیم مرضا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
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توفیر اللقاح إلدارات الصحة المحلیة لتطعیم السكان  اً من المحتمل أیض  ستحصل على اللقاح وستكون قادرة على تطعیم عمالئھا.
 المحلیین في العیادات العامة.

ھذا یسرد جمیع المجموعات المختلفة من األفراد الذین یمكنھم حیازة لقاحات  )COVID-19جدول مقدمي لقاحات مرض ( 
 ) وتقدیمھا.COVID-19مرض (

 

 أثناء موعدك
 ؟)COVID-19مرض (ما الذي یمكن أن أتوقعھ في موعدي للتطعیم بلقاح 

للحصول على نصائح  COVID( | CDC-19( ما الذي تتوقعھ في موعدك للحصول على التطعیم بلقاح مرض یرجى زیارة
سیقدمھا لك مقدم الرعایة الصحیة، والموارد التي یمكنك حول ما یمكن توقعھ عند تلقي التطعیم، وما ھي المعلومات التي 

 استخدامھا لمراقبة صحتك بعد تلقي التطعیم.
 

 ؟)COVID-19ھل أحتاج إلى ارتداء قناع عندما أتلقى لقاح مرض (
ارتداء قناعاً  ) أنھ خالل الجائحة یتعین على األشخاصCDCتوصي مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( نعم.

یغطي األنف والفم عند االتصال باآلخرین خارج أسرتك، وفي مرافق الرعایة الصحیة، وعند تلقي أي لقاح، بما في ذلك  للوجھ
ى أي شخص یعاني من صعوبة في التنفس أو غیر قادر على إزالة القناع دون مساعدة أال یجب عل ).COVID-19لقاح مرض (
األسئلة المتكررة حول التطعیم ضد فیروس  (المصدر: .اعتبارات ارتداء األقنعة للمزید من المعلومات قُم بزیارة یرتدي قناعاً.

 )21/12/2020كما في  COVID( | CDC-19( مرض
 

 ھل یمكنني اختیار اللقاح الذي سأتلقاه؟
 كال اللقاحین فعاالن وآمنان. عندما یذھبون إلى عیادة التطعیم.ال. سیتلقى من یحصلون على التطعیم اللقاح المقدم لھم 

 
 ؟)COVID-19ما المدة التي یجب أن أنتظرھا بین الجرعة األولى والجرعة الثانیة من لقاح مرض (

 اً یوم 28) تناول جرعتین بفاصل Modernaیتطلب لقاح ( بینھما. اً یوم 21) تناول جرعتین بفاصل Pfizerیتطلب لقاح (
 ھما.بین

 
 ھل سأتلقى أي شيء إلظھار إثبات حصولي على التطعیم؟

یجب  ) الذي تلقیتھ، وتاریخ تلقیھ، ومكان تلقیھ.COVID-19یجب أن تتلقى بطاقة تطعیم أو ورقة مطبوعة تخبرك بلقاح مرض (
) المحدد الذي قّدم COVID-19أن تتلقى نسخة ورقیة أو إلكترونیة من صحیفة الحقائق التي تخبرك بالمزید عن لقاح مرض (

) على صحیفة الحقائق الخاصة بھ التي تحتوي على معلومات لمساعدتك COVID-19یحتوي كل لقاح مرخص لمرض ( لك.
صحیفة حقائق تصریح  یمكن االطالع على صحیفة الحقائق على الرابط على فھم مخاطر وفوائد تلقي ھذا اللقاح المحدد.

صحیفة  و )fda.gov) للمتلقین ومقدمي الرعایة (COVID-19) ضد مرض (BioNTech-Pfizerاالستخدام الطارئ للقاح (
 )fda.gov) للمتلقین ومقدمي الرعایة (COVID-19) ضد مرض (Modernaلطارئ للقاح (حقائق تصریح االستخدام ا

 

 بعد الحصول على التطعیم
 ، مثل الحمى وآالم الجسم؟)COVID-19ماذا أفعل إذا عانیت من أعراض بعد تلقي لقاح مرض (

الخاص بك، والذي قد یوصي باألدویة التي ال إذا كان لدیك أي ألم أو شعور شدید بعدم الراحة، تحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة 
الحقنة، ضع قطعة  وخزةلتقلیل األلم والشعور بعدم الراحة في مكان  تستلزم وصفة طبیة، مثل األیبوبروفین أو األسیتامینوفین.

عن الحمى، اشرب  لتقلیل الشعور باالنزعاج الناتج  قماش نظیفة وباردة ومبللة على المنطقة، واستخدم ذراعك أو قُم بتحریكھ.
، ولكن اً طبیعی اً في معظم الحاالت، یكون الشعور بعدم الراحة من الحمى أو األلم أمر الكثیر من السوائل وارتِد مالبس خفیفة.

 اتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا:
 ساعة 24الحقنة بعد  وخزةاالحمرار أو األلم في مكان  ازداد •
 بالقلق أو ال یبدو أنھا تختفي بعد بضعة أیامكانت اآلثار الجانبیة تشعرك  •

 
 
 

https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccinators/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
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 ؟)COVID-19كیف یمكنني اإلبالغ عن أي آثار جانبیة لدي بعد تلقي لقاح مرض (
ھو عبارة عن أداة قائمة على الھاتف الذكي تستخدم الرسائل النصیة واستطالعات الویب لتوفیر فحوصات  )V-safeتطبیق (

، یمكنك إخبار مراكز السیطرة على األمراض )V-safeتطبیق ( عبر ).COVID-19صحیة شخصیة بعد تلقیك لقاح مرض (
على  اً اعتماد ).COVID-19) بسرعة إذا كان لدیك أي آثار جانبیة بعد الحصول على لقاح مرض (CDCوالوقایة منھا (

علیك والحصول على مزید ) لالطمئنان CDCإجاباتك، قد یتصل شخص ما من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (
) إذا كنت بحاجة إلى COVID-19بالحصول على الجرعة الثانیة للقاح مرض ( )V-safeتطبیق (وسیذكرك  من المعلومات.

 .V|CDC)- (safeلفاحص الصحي لما بعد التطعیم ا ، یرجى زیارة)safe-Vتطبیق ( للتسجیل في واحدة.
 

  ) لیكون فعاالً؟COVID-19كم من الوقت یستغرق األمر بعد الحصول على لقاح مرض (
ھذا یعني أنھ من الممكن إصابة شخص بالفیروس المسبب  عادة ما یستغرق الجسم بضعة أسابیع لبناء المناعة بعد التطعیم.

 ھذا ألن اللقاح لم یكن لدیھ الوقت الكافي لتوفیر الحمایة. أو بعده مباشرة وقد یمرض. ) قبل التطعیمCOVID-19لـمرض (
 

 ؟)COVID-19كم من الوقت تبقى مدة الحمایة التي توفرھا لقاحات مرض (
) الحمایة من المرض حتى إذا أصبت بـمرض COVID-19لیس لدینا بیانات حتى اآلن لنخبرك إلى متى ستوفر لقاحات مرض (

)COVID-19.( من نشر مرض  اً یواصل الخبراء إجراء المزید من الدراسات حول ما إذا كانت اللقاحات تمنع الناس أیض
)COVID-19.( 

 
 ) لفترة أطول من الحمایة التي توفرھا لقاحات مرض COVID-19ھل تدوم المناعة بعد اإلصابة بـمرض (

)COVID-19(؟ 
ألن  اً نظر إلصابة (تسمى المناعة الطبیعیة) حسب المرض، وتختلف من شخص آلخر.تختلف الحمایة التي یكتسبھا الشخص من ا

المستندة إلى بعض  -یبدو أن بعض األدلة المبكرة  ھذا الفیروس جدید، فإننا ال نعرف إلى متى یمكن أن تستمر المناعة الطبیعیة.
یتعلق بالتطعیم، لن نعرف إلى متى تستمر المناعة حتى نحصل فیما  تشیر إلى أن المناعة الطبیعیة قد ال تدوم طویالً. -األشخاص 

تعد كل من المناعة الطبیعیة والمناعة الناتجة عن اللقاح من الجوانب المھمة  على لقاح والمزید من البیانات حول مدى نجاحھ.
اض والوقایة منھا ) التي یحاول الخبراء معرفة المزید عنھا، وستبقي مراكز السیطرة على األمرCOVID-19لـمرض (

)CDC.19( األسئلة المتكررة حول التطعیم ضد مرض (المصدر: ) الجمھور على اطالع عند توفر أدلة جدیدة-COVID( | 
CDC  21/12/2020كما في( 

 
 ) مقارنة بجرعتین؟COVID-19( ما مدى فعالیة جرعة واحدة من لقاح مرض

یجب أن یحصل الناس على جرعتین من اللقاح لیتم  ) الستخدامھا كجرعة وحیدة.COVID-19لم تتم دراسة لقاحات مرض (
 تطعیمھم بشكل كامل ویكون التطعیم فعاالً.

 
 ؟)COVID-19اتباع أمر السفر إذا تلقیت لقاح مرض ( ھل یتعین عليّ 

على األفراد الذین تم تطعیمھم االستمرار في االمتثال ألمر السفر الصادر من حاكم الوالیة ومتطلبات في ھذا الوقت، یجب  نعم.
من المھم للجمیع االستمرار في استخدام جمیع تدابیر الصحة العامة المتاحة للمساعدة في  االختبار والحجر الصحي ذات الصلة.

أقدام/ حوالي مترین على  6ما تكون بالقرب من اآلخرین، وابق على بعد قُم بتغطیة فمك وأنفك بقناع عند وقف ھذه الجائحة.
 .اً األقل من اآلخرین، وتجنب االزدحام، واغسل یدیك كثیر

 
 ھل أحتاج إلى ارتداء قناع وتجنب االتصال الوثیق مع اآلخرین إذا تلقیت جرعتین من اللقاح؟

) في ظل ظروف الحیاة الواقعیة، سیكون COVID-19توفرھا لقاحات مرض (بینما یتعلم الخبراء المزید حول الحمایة التي  نعم.
المتاحة لنا للمساعدة في وقف ھذه الجائحة، مثل تغطیة فمك وأنفك بقناع،  كل األدوات من المھم للجمیع االستمرار في استخدام

) COVID-19إن تلقي لقاح مرض ( .أقدام/ حوالي مترین على األقل من اآلخرین 6، والبقاء على بعد اً وغسل الیدین كثیر
سیقدمان أفضل حمایة من  واآلخرین كیف تحمي نفسك )CDCواتباع توصیات مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

 یحتاج الخبراء إلى فھم المزید حول الحمایة التي توفرھا لقاحات مرض  شره.) ونCOVID-19اإلصابة بمرض (
)COVID-19 قبل اتخاذ قرار بتغییر التوصیات بشأن الخطوات التي یجب على الجمیع اتخاذھا إلبطاء انتشار الفیروس (

وكیفیة انتشار الفیروس في ھناك عوامل أخرى، بما في ذلك عدد األشخاص الذین تم تطعیمھم  ).COVID-19المسبب لمرض (

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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كما  COVID( | CDC-19( األسئلة المتكررة حول التطعیم ضد مرض (المصدر: على ھذا القرار. اً المجتمعات، ستؤثر أیض
 )21/12/2020في 

 
 الوجھ وتجنب االتصال الوثیق باآلخرین بعد حصولي على التطعیم؟متى یمكنني التوقف عن ارتداء قناع 

ً ال توجد معلومات كافیة متاحة حالی ) ستتوقف عن CDCلتوضیح ما إذا كانت مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( ا
للمساعدة في منع انتشار الفیروس المسبب لـمرض  تجنب االتصال الوثیق مع اآلخرینو بارتداء األقنعة التوصیة لألشخاص 

)COVID-19(.أو متى ستقوم بذلك ، ) یحتاج الخبراء إلى فھم المزید حول الحمایة التي توفرھا لقاحات مرضCOVID-19 (
لمجتمعات، ھناك عوامل أخرى، بما في ذلك عدد األشخاص الذین تم تطعیمھم وكیفیة انتشار الفیروس في ا قبل اتخاذ ھذا القرار.

ً ستؤثر أیض كما في  COVID( | CDC-19( األسئلة المتكررة حول التطعیم ضد مرض (المصدر: على ھذا القرار. ا
21/12/2020( 

 

 الوصول إلى اللقاح
 من سیحصل على اللقاح أوالً؟

 .تعرف على المزید حول الجدول الزمني للتوزیع ھنا .أولویات اللقاح على مراحلسیتم تحدید 
 

 ؟)COVID-19متى یمكنني الحصول على لقاح مرض (
مع ترتیبك فئتك على  یتالءملمعرفة المكان الذي  ؟)COVID-19متى یمكنني الحصول على لقاح مرض ( یرجى زیارة الرابط

 ).COVID-19الجدول الزمني لتوزیع لقاح مرض (
 

 ؟)COVID-19مرض (كیف سأعلم أن دوري قد حان للحصول على لقاح 
) من خطة التطعیم ضد مرض Phase 3من المقرر أن یتلقى معظم األشخاص في الكومنولث اللقاح في المرحلة الثالثة (

)COVID-19.مع تحرك الوالیة خالل مراحل تحدید األولویات، سیتم اإلعالن عن المعلومات  ) في والیة ماساتشوستس
ً على اللقاح علنالمتعلقة بأین ومتى وكیف یتم الحصول  ) في والیة COVID-19لقاح مرض ( ونشرھا على الرابط ا

 في ھذا الوقت، ال تقوم إدارة الصحة العامة بتحدید المواعید بشكل مباشر. .Mass.govماساتشوستس | 
 

) في والیة ماساتشوستس، سیتم االتصال بك من COVID-19من خطة التطعیم ضد مرض () Phase 1في المرحلة األولى (
قبل مرفق الرعایة الصحیة أو دار رعایة المسنین أو أي كیان آخر مكلف بتطعیم العاملین في مجال الرعایة الصحیة الذین 

مستجیبین األوائل، فأنت مؤھل للحصول إذا كنت من ال ) أو المقیمین في دور الرعایة طویلة األجل.COVIDیواجھون مرض (
متى یمكنني الحصول على لقاح مرض  للمزید من المعلومات، قُم بزیارة الرابط ینایر/ كانون الثاني. 11من  اً على التطعیم اعتبار

)19-VIDCO(؟  |Mass.gov 
 

) في والیة ماساتشوستس، تتوقع إدارة الصحة COVID-19) من خطة التطعیم ضد مرض (Phase 2في المرحلة الثانیة (
) ومجموعات MassHealthالعامة العمل من خالل األطباء المعالجین/ األنظمة الصحیة وشركات التأمین الصحي (بما في ذلك 

من  ).COVID-19الدفاع عن المرضى للوصول إلى األفراد المصابین بأمراض مشتركة لتشجیعھم على تلقي لقاح مرض (
ح أن یتم الوصول إلى األفراد في مختلف المجموعات المھنیة للعمال المھمین عبر أصحاب األعمال والنقابات إلبالغھم المرج

 ).COVID-19بأھمیة التطعیم ضد مرض (
 

) في والیة COVID-19كیف تم اتخاذ القرارات بشأن من الذي یجب أن تكون لھ األولویة في خطة التطعیم ضد مرض (
 ماساتشوستس؟

) بطریقة عادلة COVID-19ي جمیع أنحاء البالد، ركز الخبراء على كیفیة توزیع كمیات محدودة من لقاحات مرض (ف
وأخالقیة وشفافة بھدف الحد من األمراض الخطیرة والوفیات، والحفاظ على البنیة التحتیة للرعایة الصحیة، والحفاظ على 

 وتلبیة احتیاجات الفئات األضعف أوالً.الوظائف الحیویة للمجتمع، ودفع العدالة الصحیة، 
 

) التابعة ACIP) واللجنة االستشاریة لممارسات التحصین (NASEMقدمت األكادیمیات الوطنیة للعلوم والھندسة والطب (
في والیة ماساتشوستس،  ) توصیات بشأن تحدید أولویات المجموعات.CDCلمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

توصیات إلى وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة وحاكم الوالیة  )COVID-19المجموعة االستشاریة للقاحات مرض ( قدمت

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://edit.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-distribution-timeline-phase-overview
https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine#phase-1-
https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine#phase-1-
https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine#phase-1-
https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine#phase-1-
https://www.mass.gov/news/baker-polito-administration-announces-covid-19-vaccine-advisory-group
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الكومنولث، مع مراعاة األعمال التي قامت بھا األكادیمیات الوطنیة للعلوم والھندسة حول كیفیة إعطاء األولویة لتوزیع اللقاح في 
ضمت المجموعة االستشاریة مھنیین طبیین  ) بعنایة.ACIP) واللجنة االستشاریة لممارسات التحصین (NASEMوالطب (

كانت األھداف األساسیة  المعدیة.وخبراء في الصحة العامة وقادة مجتمعیین ومسؤولین منتخبین ومتخصصین في األمراض 
الثالثة لتوصیات المجموعة االستشاریة ھي: الحفاظ على نظام الرعایة الصحیة؛ والحد من اإلصابات باألعراض الحادة للمرض 

 والوفیات؛ وتعزیز العدالة.
 

رجى زیارة ) في والیة ماساتشوستس، یCOVID-19لمزید من المعلومات حول الجدول الزمني لتوزیع لقاح مرض (
 .Mass.gov|  ؟)COVID-19متى یمكنني الحصول على لقاح مرض ( الرابط

 
 ؟)COVID-19م القیام بھ إلعطاء األولویة ألولئك الذین تأثروا بشكل غیر متناسب بـمرض (ما الذي سیت

من اللقاح لمقدمي الخدمات في المجتمعات التي كانت  المئةفي  20في المرحلتین الثانیة والثالثة، ستخصص والیة ماساتشوستس 
بناًء على بیانات مكتب التعداد السكاني األمریكي ونسبة سیتم تحدید ھذه المجتمعات  ).COVID-19بـمرض ( اً األكثر تضرر

  ) إلى عدد السكان على مستوى المدینة والبلدة.COVID-19حاالت مرض (
 

) COVID-19) من خطة لقاح مرض (Phase 2ما األمراض المشتركة التي سیتم منحھا األولویة خالل المرحلة الثانیة (
 للوالیة؟

التي یعتبرون  ، ستعطي والیة ماساتشوستس األولویة لألشخاص ذوي الحاالت الطبیة الكامنة) 2Phaseفي المرحلة الثانیة (
ھي محددة من قِبل مراكز السیطرة على  ، كما)COVID-19لإلصابة باألعراض الشدیدة لمرض (في خطر متزاید  بسببھا

د قد تجعلھم في خطر متزایفي ھذا الوقت، ھذا ال یشمل األشخاص الذین یعانون من ظروف  .)CDCاألمراض والوقایة منھا (
 لإلصابة بمرض شدید.

 
ھل سیتمكن األشخاص الذین یعیشون في والیة أو دولة أخرى بدوام جزئي (مثل الطالب والمتقاعدین وذوي الجنسیة 

 ) في والیة ماساتشوستس؟COVID-19المزدوجة) من الحصول على لقاح مرض (
الذین یعیشون أو یعملون أو یدرسون في ) في والیة ماساتشوستس مخصص لألفراد COVID-19برنامج التطعیم ضد مرض (

في ھذا الوقت، سیتم تطعیم األشخاص إما من قبل صاحب العمل أو مقدم الرعایة الصحیة األولیة أو الصیدلیة أو  الكومنولث. 
 لمرحلة خطة التطعیم التي یكونون مؤھلین لھا. اً العیادة العامة وفق

 
 أخرى، فھل یمكنني الحصول على الجرعة الثانیة في والیة ماساتشوستس؟ إذا تلقیت الجرعة األولى من اللقاح في والیة

ستحصل على الجرعة الثانیة ھنا إما من قبل صاحب العمل أو مقدم الرعایة الصحیة األولیة أو الصیدلیة أو العیادة العامة  نعم.
  التطعیم التي أعطیت لك وقت الجرعة األولى.یرجى التأكد من االحتفاظ ببطاقة  لمرحلة التطعیم التي تكون مؤھالً لھا. اً وفق

 

 سالمة اللقاح
 كیف یمكنني معرفة ما إذا اللقاح آمناً؟

قبل إتاحة أي لقاح، یجب أن   من المھم أن تعرف أن اللقاحات تخضع الختبارات أكثر من أي مستحضرات صیدالنیة أخرى.
عالوة على  یجب أن تكون كل جرعة عالیة الجودة باستمرار. —التصنیع أمر بالغ األھمیة  یخضع لتطویر واختبار صارمین.

أوالً، تتلقى مجموعات صغیرة من الناس اللقاح  المة. إلثبات الس اختبارات مكثفة في التجارب السریریة ذلك، یتم إجراء
ثُم یتم إعطاء اللقاح  بعد ذلك، یتم إعطاء اللقاح لألشخاص الذین لدیھم خصائص معینة (مثل العمر والصحة البدنیة). التجریبي.

 لعشرات اآلالف من األشخاص واختبار فعالیتھ وسالمتھ.
 

اللجنة  ) التي توافق على اللقاح، ومن قبل لجنة مستقلة،FDAالغذاء والدواء ( ارةقبل إدبعد ذلك، تتم مراجعة البیانات من 
) التي ستقدم توصیاتھا CDC) التابعة لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (ACIP( االستشاریة لممارسات التحصین

 ھذه الھیئات ھي الضمانات النھائیة للجمھور لضمان أن أي لقاح آمن وفعال.  .لالستخدام
 للمزید من المعلومات. CDC) في الوالیات المتحدة | COVID-19ضمان سالمة لقاحات مرض ( یرجى زیارة الرابط

 
 ) لھا أي آثار جانبیة؟COVID-19لقاحات مرض (ھل 

https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.fda.gov/files/vaccines,%20blood%20&%20biologics/published/Ensuring-the-Safety-of-Vaccines-in-the-United-States.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
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قد تؤثر  من المحتمل أن یعاني بعض األشخاص من آثار جانبیة بعد التطعیم، وھي عالمات طبیعیة على أن جسمك یبني الحمایة.
  ھذه اآلثار الجانبیة على قدرتك على القیام باألنشطة الیومیة، ولكن یجب أن تختفي في غضون أیام قلیلة.

 
ھي األلم في موضع الحقن والتعب والصداع وآالم العضالت  اً ، فإن اآلثار الجانبیة األكثر شیوع)Pfizerنسبة للقاح (بال

عانى عدد أكبر من األشخاص من ھذه اآلثار الجانبیة بعد الجرعة الثانیة من لقاح فایزر  المفاصل والحمى. والقشعریرة وآالم
)Pfizer ،لذلك من المھم توقع حدوث بعض اآلثار الجانبیة بعد أي جرعة، ولكن اآلثار األكثر ستظھر ) مقارنة بالجرعة األولى

ھي األلم والحساسیة والتورم  اً ، فإن اآلثار الجانبیة األكثر شیوع)Modernaبالنسبة للقاح مودیرنا ( بعد الجرعة الثانیة.
 آالم المفاصل والقشعریرة والغثیان والقيء والحمى.واالحمرار في موضع الحقن، وكذلك التعب والصداع وآالم العضالت و

 
 ؟)COVID-19) أن یتسبب في إصابتي بمرض (COVID-19ھل یمكن للقاح مرض (

) ال COVID-19ھذا یعني أن لقاح مرض ( ).COVID-19ال. اللقاحات ال تحتوي على الفیروس الحي المسبب لمرض (
كما في  COVID)-(cdc.gov) (19حقائق حول لقاحات مرض  (المصدر: ).COVID-19بمرض ( اً یمكن أن یجعلك مریض

20/1/2021( 
 

 ؟)COVID-19) من لقاحات مرض (COVID-19ال من الممكن أن أصاب بمرض (
ھذا یعني أنھ ال یمكنك اإلصابة بعدوى مرض  ).COVID-19لمرض ( ال. اللقاحات ال تحتوي على الفیروس الحي المسبب

)COVID-19.من اللقاح ( 
 

 ؟)COVID-19ھل یجب على شخص لدیھ تاریخ من الحساسیة أن یحصل على لقاح مرض (
) إذا كان لدیك تاریخاً من رد الفعل COVID-19) لمرض (Moderna) أو لقاح (Pfizerال یجب أن تحصل على لقاح (

یعتبر تاریخ رد الفعل التحسسي الشدید الناتج عن أي سبب آخر  التحسسي الشدید (مثل الحساسیة المفرطة) ألي مكون في اللقاح.
 ویجب مناقشتھ مع مقدم الرعایة الصحیة قبل تلقي اللقاح. اً إجراًء وقائی

 
رد فعل تحسسي شدید، إال أن ھذا ) في حدوث COVID-19على الرغم من وجود احتمال ضئیل في أن تتسبب لقاحات مرض (

إذا كان لدیك تاریخ من ردود الفعل التحسسیة، فقد  یحدث عادةً في غضون بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد الحصول على اللقاح.
 یطلب منك مقدم التطعیم البقاء في المكان الذي تلقیت فیھ اللقاح الخاص بك للمراقبة بعد ذلك.

 
 ما ھي مكونات اللقاح؟

یمكن االطالع  ) صحائف حقائق للمتلقین ومقدمي الرعایة تسرد مكونات كل لقاح.Moderna) و(Pfizerى كل من شركتي (لد
 على صحائف الحقائق ھذه على الرابط:

) COVID-19ضد مرض () BioNTech-Pfizerصحیفة حقائق تصریح االستخدام الطارئ للقاح ( •
 و )،2(صفحة  )fda.govللمتلقین ومقدمي الرعایة (

) للمتلقین ومقدمي COVID-19) ضد مرض (Modernaصحیفة حقائق تصریح االستخدام الطارئ للقاح ( •
 ).2(صفحة  )fda.govالرعایة (

 
 ؟)COVID-19ھل من اآلمن لي الحصول على لقاح ( ذات یوم.أود أن أنجب طفالً 

تتم دراسة لقاحات مرض  ).COVID-19األشخاص الذین یرغبون في الحمل في المستقبل یمكنھم تلقي لقاح مرض ( نعم.
)COVID-19.یعتقد  بناًء على ما نعرفھ اآلن، ) بعنایة اآلن وستستمر دراستھا لسنوات عدیدة، على غرار اللقاحات األخرى

 ) آمنة لشخص یحاول أن یكون حامالً على المدى القصیر أو الطویل.COVID-19الخبراء أن لقاحات مرض (
 

 فیما یلي سبب ذلك:
، مثلھ مثل اللقاحات األخرى، من خالل تعلیم أجسامنا تطویر األجسام المضادة التي )COVID-19یعمل لقاح مرض ( -

 ، للوقایة من المرض في المستقبل.  )COVID-19تقاوم الفیروس المسبب لمرض (
) ستسبب أي مشاكل في الحمل، COVID-19على أن األجسام المضادة المتكونة من لقاح مرض ( اً ال یوجد دلیل حالی -

  بما في ذلك تطور المشیمة.
  لقاح. أليفي الواقع، ال یوجد دلیل على أن مشاكل الخصوبة ھي عرض جانبي  -

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
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) عندما COVID-19ل اآلن أو الذین یخططون للمحاولة في المستقبل یمكنھم تلقي لقاح مرض (األشخاص الذین یحاولون الحم

 )20/1/2021كما في  COVID( (cdc.gov)-19( حقائق حول لقاحات مرض (المصدر: لھم. اً یصبح متاح
 

 ؟)COVID-19على المرأة الحامل أو المرضعة الحصول على لقاح مرض (ھل یجب 
 یمكن أن تزید عدوى مرض   ) لدى النساء الحوامل.COVID-19بیانات عن سالمة لقاحات مرض ( اً ال توجد حالی

)COVID-19 المبكرة.) أثناء الحمل من خطر اإلصابة بأمراض خطیرة وقد تؤدي إلى زیادة خطر حدوث نتائج مثل الوالدة 
 الحصول على التطعیم ھو اختیار شخصي للحوامل.

 
) لدى النساء الالئي یقُمن بالرضاعة الطبیعیة أو سالمة الرضع الذین COVID-19ال توجد بیانات عن سالمة لقاحات مرض (

الكلیة األمریكیة ألطباء النساء  توصي قد تختار النساء الالئي یقُمن بالرضاعة الطبیعیة تلقي التطعیم. یتلقون الرضاعة الطبیعیة.
عة الطبیعیة عندما یستوفون معاییر األولویة لتلقي ) لألفراد الذین یقومون بالرضاCOVID-19بتقدیم لقاحات مرض ( والتولید
 اللقاح.

 
إذا كنِت حامالً أو مرضعة ولدیِك أسئلة حول التطعیم، فقد تساعدِك مناقشة مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بِك في اتخاذ قرار 

 مستنیر.
 

 ) آمنة لألطفال؟COVID-19ھل لقاحات مرض (
ً عام 16بھ لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم ) مصرح Pfizerفي ھذا الوقت، لقاح ( ) مصرح بھ Modernaأو أكثر، ولقاح ( ا

ً عام 18لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم  ) COVID-19لقاح مرض ( اً یجب أال یتلقى األطفال والمراھقون األصغر سن أو أكبر. ا
 في ھذا الوقت.

 
 على مْن تم اختبار اللقاحات؟

أو أكثر في دراستین  اً عام 16) لدى األشخاص الذین تبلغ أعمارھم COVID-19لمرض () Pfizerتم تقییم سالمة لقاح (
% من 50.6بشكل عام، كان  سریریتین أجریتا في الوالیات المتحدة وأوروبا وتركیا وجنوب إفریقیا وأمریكا الجنوبیة.

مریكیین من أصل أفریقي، % من السود أو األ9.1% من البیض، و83.1% من اإلناث، و49.4المشاركین من الذكور و
 % من الھنود الحمر األمریكیین أو سكان أالسكا األصلیین.0.5% آسیویون، و4.3سباني أو التیني، وإ% من أصل 28.0و
) لمقدمي الرعایة OVIDC-19) ضد مرض (BioNTech-Pfizerصحیفة حقائق تصریح االستخدام الطارئ للقاح ((

 )6/1/2021الصحیة، نُقحت في 
 

أو أكبر في الوالیات  اً عام 18) لدى األشخاص الذین تبلغ أعمارھم COVID-19) لمرض (Modernaتم تقییم سالمة لقاح (
% من 10.2% من البیض، و79.2% من اإلناث، و47.3% من المشاركین من الذكور و52.7بشكل عام، كان  المتحدة.

% من الھنود الحمر 0.8% آسیویون، و4.6سباني أو التیني، وإ% من أصل 20.5لسود أو األمریكیین من أصل أفریقي، وا
تصریح صحیفة حقائق ( % من متعددي األعراق.2.1% من سكان آخرین، و2.1األمریكیین أو سكان أالسكا األصلیین، و

 ) لمقدمي الرعایة الصحیة)COVID-19) ضد مرض (Modernaاالستخدام الطارئ للقاح (
 

 لم یتم إجراء أي دراسات على النساء الحوامل أو المرضعات.
 

 ) الحمض النووي الخاص بي؟COVID-19ھل سیغیر لقاح مرض (
) ال تغیّر أو تفاعل مع الحمض mRNAالمرسال () المحتویة على الحمض النووي الریبوزي COVID-19لقاحات مرض ( ال.

 ) الخاص بك بأي شكل من األشكال.DNAالنووي (
 

ً تسمى أیض—)RNAلقاحات الحمض النووي الریبوزي المرسال (  ھي أول لقاحات لمرض —)mRNAلقاحات ( ا
)COVID-19) تم اعتمادھا في الوالیات المتحدة. تقوم لقاحات (mRNA لدینا كیفیة محاربة فیروس ) بتعلیم جھاز المناعة

مع دفاعات الجسم  (mRNA)) المحتویة على الحمض النووي الریبوزي المرسال COVID-19تعمل لقاحات مرض ( معین.
الطبیعیة لتطویر مناعة ضد المرض بأمان.  من أجل القیام بعملھا، ال یحتاج الحمض النووي الریبوزي من لقاح مرض 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.acog.org/en/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-Pregnant-and-Lactating-Patients-Against-COVID-19
https://www.acog.org/en/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-Pregnant-and-Lactating-Patients-Against-COVID-19
https://www.fda.gov/media/144413/download
https://www.fda.gov/media/144413/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
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)COVID-19واة الخلیة، حیث یتم االحتفاظ بحمضنا النووي () إلى الدخول داخل نDNA.(  ھذا یعني أن الحمض النووي
  ) بأي شكل من األشكال، ولیس لدیھ طریقة لتغییره.DNAمع حمضنا النووي ( اً ) ال یتفاعل أبدmRNAالریبوزي (

 
االستجابة المناعیة وصنع األجسام المضادة  ھذه في نھایة العملیة، تكون أجسامنا قد تعلمت كیفیة الحمایة من العدوى في المستقبل.

COVID)- (19حقائق حول لقاحات مرض  (المصدر: ھو ما یحمینا من اإلصابة بالعدوى إذا دخل الفیروس الحقیقي أجسامنا.
(cdc.gov)  20/1/2021كما في( 

 

 ید من المعلوماتمز
) التي یتم تحدیثھا بشكل متكرر CDCقُم بزیارة الصفحات اإللكترونیة الخاصة بمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

 ):COVID-19حول التطعیم ضد مرض (
 )COVID-19الحصول على لقاح مرض (فوائد   •
 )COVID-19كیف تعمل لقاحات مرض ( •
 )COVID-19الخرافات والمفاھیم الخاطئة حول لقاحات مرض ( •
 (تم توسیعھا مؤخراً) )COVID-19األسئلة المتكررة حول التطعیم ضد مرض ( •

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
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