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 آمن لألشخاص ذوي البشرة السمراء بمختلف درجاتھا
 من المشاركین في دراسات اللقاح كانوا من ذوي البشرة السمراء. %30أكثر من 

 

 خاٍل من المنتجات البشریة والحیوانیة
 ال تحتوي اللقاحات على بیض أو لحم خنزیر أو مواد حافظة أو أي مكونات حیوانیة أو بشریة أخرى.

 

 أقره األطباء من ذوي البشرة السمراء
وشبكة األطباء ذوي البشرة السمراء في مدینة روتشستر الكبرى سالمة اللقاحات وھي استعرضت الجمعیة الطبیة الوطنیة 

 تدعم استخدامھا.
 

 لن تنقل إلیك مرض كوفید
 .19-ال تحتوي اللقاحات على فیروس كورونا الجدید، وال یمكن أن تصیبك بمرض كوفید

 
 
 

 ال یتم تسجیل حالة الھجرة
 تقدیم أي معلومات للحكومة یمكن استخدامھا لتحدید حالة الھجرة الخاصة بك.إذا تم تطعیمك، فلن تضطر أبًدا إلى 

 

 یزید الحمل من خطر اإلصابة بفیروس كورونا
النساء الحوامل أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات مرض كوفید. یدرس العلماء ما إذا كان اللقاح آمنًا للنساء الحوامل وأطفالھن أم 

 الصحیة الذي تتعامل معھ لمعرفة المزید.ال. تحدث إلى موفر الرعایة 
 
 
 

 

وقوة المھام التي تخدم مقاطعات جینیسي، ولیفینغستون، ومونرو،  Finger Lakes COVID-19 Vaccine Hubمن إنتاج 
 وأورلیانز، وأونتاریو، وسینیكا، وواین، وایومنغ، ویاتس.

www.flvaccinehub.org 

 
 

 إنھ آمن
صرحت إدارة األغذیة واألدویة األمریكیة 

وفریق عمل استشاري مستقل في والیة 
 Modernaو Pfizerنیویورك بلقاحات 

بعد مراجعة  Johnson & Johnsonو
 116000واختبار دقیقین. شارك أكثر من 

شخص في التجارب اإلكلینیكیة. كان أكثر 
من واحد من كل ثالثة مشاركین من أصحاب 

 البشرة السمراء.

 
 
 

 إنھ مفید
كانت جمیع اللقاحات الثالثة المصرح بھا فعالة 

في منع دخول المستشفى والوفاة  %100بنسبة 
 Pfizer. كان لقاحا 19-بسبب كوفید

تقریبًا في  %95فعالین بنسبة  Modernaو
. في الوالیات المتحدة، كان 19-الوقایة من كوفید

ضد العدوى  %72فعاالً بنسبة  J & Jلقاح 
ضد األمراض  %86بمرض كوفید وفعاالً بنسبة 

 الشدیدة.

 
 
 

 إنھ مجاني
دون أي تكلفة  19-یر لقاحات كوفیدیتم توف

علیك. قد یفرض بعض موفري الخدمة 
رسوًما مقابل إعطاء الحقنة، والتي سیغطیھا 
التأمین الخاص بك. إذا لم یكن لدیك تأمین، 

 فلن تكون ھناك أي تكلفة علیك.

http://www.flvaccinehub.org/
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 ال یوجد فیروس كورونا في اللقاح
 . وعندما تتعرض أجسامنا لھذا البروتین، 19-تحث اللقاحات الجسم مؤقتًا على صنع بروتین غیر ضار یشبھ بروتین كوفید

 الحقیقیة الجسم ومتى حدث ذلك.إذا ھاجمت الجراثیم  19-فإنھا تخلق دفاعات األجسام المضادة التي نحتاجھا لمحاربة كوفید

 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كان للعلماء السبق
 
 

على الرغم من تطویر لقاحات 
بسرعة، إال أنھا  19-كوفید

بُنیت على سنوات من العمل 
في تطویر لقاحات لفیروسات 

 مماثلة.

 اختبار شامل وناجح
 
 

 19-استوفت لقاحات كوفید
معاییر السالمة مثل جمیع نفس 

اللقاحات األخرى. نظًرا 
على  19-النتشار مرض كوفید

نطاق واسع، تمكن الباحثون 
بسرعة من رؤیة أن اللقاحات 

 توفر الحمایة.

یأخذ البعض جرعتین من 
 اللقاح

 
، Modernaو Pfizerمع لقاحي 

أنت بحاجة إلى جرعة ثانیة لتكون 
-محصنًا تماًما من مرض كوفید

تحصل على الحقنة الثانیة . س19
بعد أسابیع قلیلة من الحقنة األولى. 

 & Johnsonیتطلب لقاح 
Johnson .جرعة واحدة فقط 

ال یمكن أن تغیر الحمض 
 النووي

 
تعمل اللقاحات على تدریب الجسم 

على صنع جزء من فیروس 
 Pfizerكورونا. تستخدم شركتا 

 mRNAتقنیة  Modernaو
كتعلیمات، بینما تستخدم 

Johnson & Johnson 
الحمض النووي في فیروس غیر 
ضار ال یمكنھ التسبب في المرض 

أو نسخ نفسھ.
 
 

ارتداء األقنعة والحفاظ على التباعد االجتماعي وغسل 
 الیدین

حتى یتوقف انتشار الفیروس، استمر في اتباع احتیاطات 
 لسالمة ھذه.ا

 

 ھل كنت مصابًا بمرض كوفید؟ احصل على اللقاح
، وال نعرف كم من 19-یمكن معاودة اإلصابة بعدوى فیروس كوفید

 .19-الوقت تتم حمایة الشخص بعد التعافي من كوفید

 19-لن تحصل على اختبار إیجابي لفیروس كوفید 
االختبارات لن یتسبب اللقاح في أن تكون نتیجة االختبار إیجابیة في 

 التي تتحقق من وجود عدوى حالیة.
 

 المزید من المعلومات عبر اإلنترنت
  https://www.cdc.gov/coronavirusقم بزیارة الموقع: 

  https://ny.gov/vaccineوالموقع 
 .https://www.flvaccinehub.org والموقع

 
)، وزارة خارجیة والیة نیویورك، كلیة الطب بجامعة ماساتشوستس، ومقاطعة ویك CDCالمصادر: مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

 في نورث كارولینا.
 أو الرقم  ،1-1-2اتصل على الرقم 

في روتشستر للحصول على  3-1-1
 المساعدة بشأن حجز موعد.

 ال توجد آثار جانبیة كبیرة
وھذه عالمات كما ھو الحال مع جمیع التطعیمات، قد یعاني بعض األشخاص من آالم في العضالت وحمى وإرھاق وأعراض خفیفة أخرى لمدة یوم أو یومین. 

ھو سبب إعطاء على أن الجھاز المناعي یقوم ببناء الحمایة من المرض. ونادًرا ما یصاب األشخاص برد فعل تحسسي تجاه أي لقاح بعد الحقنة مباشرة. ھذا 
 د الحقنة قبل المغادرة.دقیقة على األقل بع 15جمیع التطعیمات من قبل متخصصین مدربین في الرعایة الصحیة ولماذا یجب علیك االنتظار لمدة 
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