
بعد التجارب السريرية والموافقات والتوزيع على الجمهور )المراحل 1 و 2 و 3(، سيستمر 
خبراء الصحة في مراقبة لقاح كوفيد19- من أجل التأكد من السالمة والفعالية، تماًما كما 

يفعلون مع أي لقاح آخر.

ما هي العملية؟

كيف ستتم مراقبة سالمة
 لقاح كوفيد19

تُعد إدارة األغذية والعقاقير )FDA( ومراكز 
 )CDC( السيطرة على األمراض والوقاية منها

جزًءا من عملية المراقبة، والمعروفة باسم المرحلة 
4. ويحدث هذا بعد أن يبدأ الجمهور في تلقي اللقاح.

تتم مراقبة جميع اللقاحات في الواليات المتحدة 
باستمرار للتأكد من سالمتها وفعاليتها من خالل 

مجموعة متنوعة من الوكاالت والمنظمات.

يضع ACIP توصيات حول كيفية 
استخدام اللقاحات للسيطرة على المرض 

في الواليات المتحدة.

من هم المشاركون؟

ACIP )اللجنة االستشارية لممارسات التحصين(

•  الخبراء الطبيون وخبراء الصحة العامة من ذوي الخبرة في مجال التحصين. تشمل 
أعضاء مثل األكاديمية األمريكية لطب األطفال )AAP( واألكاديمية األمريكية ألطباء 

 )AFPP( األسرة
•  تقوم بإنشاء جدول للتحصين وتساعد في المراقبة.

CISA )مشروع تقييم سالمة التحصين السريري(

•  التعاون بين مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها و 7 مراكز لألبحاث الطبية.
•  يشمل خبراء اللقاحات الذين يجرون أبحاثًا سريرية ويساعدون مقدمي الرعاية الصحية 

 في الواليات المتحدة  في توفير سالمة 
اللقاحات فيما يتعلق بالمرضى.

VSD & PRISM )رابط بيانات سالمة اللقاح( و 
)مراقبة سالمة التحصين السريع بعد الترخيص(

•  يُستخدم عالمان في مجال النظم في الواليات المتحدة لمراقبة اللقاح.
•  يحلل كالهما معلومات الرعاية الصحية لماليين األشخاص. 

VAERS )نظام اإلبالغ عن األحداث الضائرة للقاح(

•  نظام لجمع األحداث السلبية بعد التطعيم واإلبالغ عنها. 
•  يتضمن تقارير من اآلباء والمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات حول كيفية صنع اللقاحات 
 واختبارها وتوزيعها ، تفضل بزيارة: 
vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine
.877-ASK-VDH3 أو اتصل بالرقم 

جزء من هذه العملية هو مراقبة األشخاص 
الذين تلقوا اللقاح فيما يتعلق باآلثار الجانبية 

وتحديد أي مخاطر أخرى مرتبطة به.

V-safe هي أداة هاتف ذكي يمكن استخدامها أيًضا   
لتنبيه مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها بشأن أي آثار 

جانبية بعد تلقي لقاح كوفيد19-.


