يل أن أفعل كمقدم رعاية
ماذا ع ّ
صحية إذا ظهرت لدي أعراض
بعد لقاح كوفيد19-
ردود فعل تحسسية شديدة
ناد ًرا ما تحدث ردود فعل تحسسية شديدة بعد الحصول عىل لقاح
كوفيد .19-وهي تتطلب عناية طبية فورية .اتصل برقم  9-1-1إذا كنت
تعتقد أنك تعاين من رد فعل تحسيس شديد بعد مغادرة موقع التطعيم.
وميكن أن تشمل ما ييل:
•
•
•
•
•
•

الشعور بأن حلقك ينغلق
الصفري أو ضيق يف التنفس
الغثيان ،القيء ،أو اإلسهال
الدوار أو اإلغامء
تسارع رضبات القلب
رشى ،أو حكة ،أو تورم الشفاه ،والوجه والحلق

أعراض كوفيد19-

قد تظهر آثار جانبية خفيفة خالل األيام القليلة التالية ،وهي تُبني أن جسمك يعمل عىل بناء
الحامية .وهي تشمل:

• إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد ،19-مبا يف ذلك
الحمى ،السعال ،ضيق التنفس ،التهاب الحلق ،أو
فقدان التذوق أو الشم ،ابق يف املنزل واتصل
مبقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

• احمرار ،أمل ،أو تورم يف الذراع حيث حصلت عىل الحقنة
• حمى خفيفة ،قشعريرة ،صداع أو شعور بالتعب

• باستثناء الحمى ،هذه األعراض ليست آثا ًرا جانبية
متوقعة للقاح.

يجب أن تختفي هذه بعد بضعة أيام .إلبالغ  CDCعن أي آثار جانبية ،ميكنك التسجيل للحصول
عىل أداة الهاتف الذيك املجانية واآلمنة عىل  .vsafe.cdc.govاتصل مبقدم الرعاية الصحية إذا كنت
قلقًا بشأن اآلثار الجانبية التي تعاين منها.

• رمبا كنت قد تعرضت لكوفيد 19-قبل حصولك عىل
اللقاح وقد ظهرت األعراض اآلن .ال ميكنك أن
تصاب بكوفيد 19-من اللقاح

اآلثار الجانبية الشائعة

مع ذلك ،بإمكانك العمل إذا ظهرت عليك هذه اآلثار الجانبية الخفيفة بعد الحصول عىل لقاح
كوفيد ،19-طاملا أنك تشعر بصحة جيدة وال تعاين من الحمى.

مواقع التطعيم جاهزة ملساعدة األشخاص الذين لديهم ردود فعل تحسسية فورية .بعد التطعيم ،ابق يف مركز التطعيم ملدة
 15دقيقة عىل األقل .إذا كنت تعتقد أنك تعاين من ردود فعل تحسسية شديدة بعد مغادرة موقع التطعيم ،اتصل برقم 9-1-1
أو اذهب ألقرب مستشفى.
ملزيد من املعلومات حول لقاح كوفيد ،19-تفضل بزيارة vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine
أو اتصل بالرقم .877-ASK-VDH3

