1-877-829-4682

VACCINATE

VIRGINIA
معلومات مهمة حول لقاح جونسن آند جونسن/جنسن ضد كوفيد19-
ر
والعشين من أبريل  ،2021أوص مرك ز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء األمريكية
يف الثالث
باستئناف لقاح جونسن آند جونسن/جنسن المخصص لكوفيد 19-يف الواليات المتحدة بعد انقطاع مؤقت.

ُ
أصيب بعض األشخاص الذين تلقوا لقاح جونسن آند جونسن بجلطات دموية شملت األوعية الدموية يف الدماغ والبطن
الت تساعد الجسم عىل وقف النيف.
وه خاليا الدم ي
والساقي باإلضافة إىل انخفاض يف مستويات الصفائح الدموية ي
ّ
ً
تقريبا من التطعيم لدى األشخاص الذين تعرضوا لهذه
ولوحظ أن األعراض قد بدأت يف الظهور بعد أسبوع أو أسبوعي
الت تدنت
الجلطات الدموية وإىل انخفاض يف مستويات الصفائح الدموية .وكان أغلب المصابي بهذه الجلطات الدموية و ي
مستويات الصفائح الدموية لديهم من فئة اإلناث ممن تناوح أعمارهن بي  18وً 49
عاما .ولهذا فإن إمكانية حدوث ذلك
منخفضة للغاية.

ُ
الحال أن الفوائد المعلومة والمحتملة للقاح جونسن آند
تظهر مراجعة لجميع البيانات المتاحة يف الوقت
ي
عاما أن ّ
جونسن/جنسن تفوق مخاطره .ورغم ذلك ،عىل النساء الالت يبلغن من العمر أقل من ً 50
يكن عىل دراية بهذا
ي
الخطر النادر والمنايد يف نفس الوقت وأن هناك خيارات أخرى متوفرة للقاح ضد كوفيد 19-خالية من هذا الخطر.
•

حواىل سبعة لكل مليون امرأة ملقحة ممن تناوح
الجانت نادر الحدوث ،حيث يحدث بمعدل
هذا العرض
ي
ي
أعمارهن بي  18و 49سنة.

•

بالنسبة للنساء البالغات من العمر  50سنة فما فوق والرجال من جميع األعمار ،فإن هذا العارض الضار يكون
أكن ندرة.

خيارات لقاح بديلة
ً
اعتبارا من  23أبريل  ،2021لم يتم ربط هذا الحادث الضار باللقاحي اآلخرين المتاحي لـكوفيد 19-من إنتاج رشك يت
فايزر-بيونتيك أو موديرنا.

يرج
تلق لقاح جونسن آند جونسن .ى
ى
يرج االستفسار عن توفر لقاح بديل اليوم يف هذه العيادة يف حالة عدم ي
ً
تستدع زيارة إضافية إل موقع العيادة هذا
المالحظة أن اللقاحات األخرى تتطلب جرعتي بدال من جرعة واحدة و
ي
للحصول عىل الجرعة الثانية.

ً
التاىل:
متاحا يف موقع التطعيم هذا ،فيمكنك زيارة الموقع
يف حالة الرغبة يف استعمال لقاح آخر ولم يكن هذا البديل
ي
لتلق اللقاح
التاىل 877-VAX-IN-VA (877-829-4682) :لتحديد موعد ي
 vaccinate.virginia.govأو االتصال بالرقم ي
المفضل لديك للوقاية من كوفيد.19-

