
 

 

 

 

 

 

 

 19-كوفيدضد  نسن جند جونسن/ آجونسن  لقاحمعلومات مهمة حول 

 

ي  
ين من ف  السيطرة عىل األمراض والوقاية منهاك مر   أوص ،  2021أبريل    الثالث والعشر األمريكي  ز  الغذاء والدواء  ة  وإدارة 

ي  19- المخصص لكوفيدسن نجند جونسن/ آجونسن  لقاحتئناف  باس
 . مؤقت انقطاع  الواليات المتحدة بعد ف 

 

صيب  
ُ
ي الدماغ والبطن   تدموية شمل  بجلطاتجونسن الذين تلقوا لقاح جونسن آند    بعض األشخاصأ

األوعية الدموية ف 

ي باإلضافة إىل  والساقي    
ي تساعد  وهي  الصفائح الدموية    تمستويا  انخفاض ف 

الت  الدم  يفالخاليا   . جسم عىل وقف الن  

 األعراض و 
ّ
ي الظهور   قد بدأت  لوحظ أن

هذه  تعرضوا ل األشخاص الذين    لدى  أسبوعي   تقريًبا من التطعيم  أو بعد أسبوع    ف 

ي   انخفاضإىل  الجلطات الدموية و 
ي  و هذه الجلطات الدموية  ب  المصابي     أغلبوكان  مستويات الصفائح الدموية.    ف 

  تدنت الت 

اوح  اإلناث فئة منلديهم مستويات الصفائح الدموية  حدوث ذلك   إن إمكانيةولهذا فعاًما.  49و 18 بي    هنأعمار ممن تن 

 .منخفضة للغاية

 

مراجعة   ظهر 
ُ
الوقتلت ي 

 
ف المتاحة  البيانات  الفوائد    الحالي   جميع  للقاح  المعلومةأن  آند   والمحتملة  جونسن 

ي يبلغن من العمر النساء عىل  ، ورغم ذلك  . هتفوق مخاطر جونسن/جنسن 
عىل دراية بهذا  أن يكّن عاًما   50من   أقلالالت 

ايد و الخطر النادر  ي نفس الوقت  المن  
 ر. الخط خالية من هذا  19-ح ضد كوفيدلقا أخرى متوفرة ل وأن هناك خياراتف 

ي   العرض  هذا  • اوح    ملقحة  امرأة  مليون  لكل  ةسبع  حواىلي   بمعدل  يحدث  حيث   الحدوث،  نادر  الجانت  تن  ممن 

 .سنة 49و 18  أعمارهن بي   

ن  يكو   الضار  العارض  هذا   فإن  األعمار،  جميع  من   والرجال  فما فوق  سنة  50  العمر  من  البالغات  للنساء  بالنسبة •

  أكن  
 
 .درةن

 

 بديلةلقاح  خيارات

ك  19-كوفيددث الضار باللقاحي   اآلخرين المتاحي   لـا ، لم يتم ربط هذا الح2021أبريل    23اعتباًرا من   ي من إنتاج شر
 ت 

 . موديرنا  و أيونتيك ب-رفايز 

VACCINATE 

VIRGINIA 

1-877-829-4682 



ل  االستفسار يرجى   توفر  العيادة  عن  هذه  ي 
 
ف اليوم  بديل  حالةقاح  ي 

 
لقاح  ف ي 

تلق  جونسن.  عدم  آند  يرجى   جونسن 

 من جرعة واحدة و مالحظة أن اللقاحات األخرى تتطلب  ال
ً
إل موقع العيادة هذا    إضافيةزيارة    تستدعي جرعتي   بدال

 .الثانية ةجرعالللحصول عىل 

 

استعمال ي 
الرغبة ف  ي حالة 

البديلولم يكن    آخر   لقاح  ف  التطعيم هذا،    هذا  ي موقع 
: متاًحا ف  التاىلي الموقع    فيمكنك زيارة 

vaccinate.virginia.gov   ب  لاصالتأو ا : ي   VAX-IN-VA (877-829-4682)-877  الرقم التاىلي
لقاح  ال لتحديد موعد لتلق 

  . 19-كوفيد  للوقاية منمفضل لديك  ال

 

 


