
 هل لقاح جونسن آند 

جونسن املخصص لكوفيد-19 آمن

قرر مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )يس دي يس( وإدارة الغذاء والدواء )أف دي آي( رفع إجراء 

التوقف املؤقت للقاح جونسن آند جونسن املخصص لكوفيد-19 بعد مراجعة شاملة لسالمته.

ما نعرفه

•   تتّبع وزارة الصحة بفريجينيا إرشادات مركز مكافحة األمراض 

والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء فيام يتعلق باستئناف 

استخدام لقاح جونسن آند جونسن.

•   يثق مركز مكافحة األمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء 

يف أن اللقاح آمن وفعال يف الوقاية من كوفيد-19. 

•   تفوق الفوائد املعلومة واملحتملة للقاح مخاطره املعلومة 

واملحتملة لدى األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 18 عاًما فام فوق.

•   تشري البيانات إىل أن إمكانية اإلصابة بجلطات دموية ذات 

مستويات منخفضة من الصفائح الدموية )تجلط الدم مع قلة 

الصفيحات(* منخفضة للغاية.

•  سيبقى مركز السيطرة عىل األمراض وإدارة الغذاء والدواء   

    متيقظني. 

•   تعترب اللقاحات أدوات مهمة للتحكم يف الجائحة وجميع 

اللقاحات الثالثة املخصصة لكوفيد-19 آمنة وفعالة.

تضمنت العوامل األخرى التي تم أخذها يف عني االعتبار عند 

تقييم مخاطر وفوائد استئناف استخدام لقاح جونسون آند 

جونسون اآليت:

•   االتجاهات الحديثة يف حاالت كوفيد-19 يف الواليات املتحدة 

وحول العامل

•   السالالت املنترشة يف الواليات املتحدة

 •   حاالت اإلدخال للمستشفى والوفيات املرتبطة بـ 

كوفيد-19

•   املساواة يف الحصول عىل اللقاح

* يجب أن تكون النساء تحت الخمسني من عمرهن عىل دراية بالخطر النادر وكذلك املتزايد لهذا الحدث الضار. هناك خيارات لقاح أخرى 
متاحة للوقاية من كوفيد-19 والتي مل ياُلحظ فيها هذا الخطر.

سّجل للحصول عىل لقاحك املجاين املخصص لكوفيد-19 عىل املوقع التايل:    

Vaccinate.Virginia.gov أو اتصل عىل الرقم التايل: 877-829-4682.

Vaccinate.Virginia.gov
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