
 لقاحات كوفيد-19 املتوفرة 
يف الواليات املتحدة.

ستقلل لقاحات كوفيد-19 بشكل كبري من فرص إصابتك بكوفيد-19 واإلصابة بأعراض 

شديدة أو دخول املستشفى أو املوت. ما زلنا ندرس إىل متى تستمر الحامية التي توفرها 

اللقاحات. هذه 

Pfizer-BioNTech
Johnson & Johnson

(Janssen)
 

Moderna

يوضع مادة وراثية )mRNA( تخرب الجسم بكيفية 

إنتاج بروتني سبايك الخاص بفريوس كورونا. يتفاعل 

جهاز املناعة مع بروتني سبايك ويبني دفاًعا ضده.

يوضع مادة وراثية )mRNA( تخرب الجسم بكيفية 

إنتاج بروتني سبايك الخاص بفريوس كورونا. يتفاعل 

جهاز املناعة مع بروتني سبايك ويبني دفاًعا ضده.

يتم استخدام فريوس غري ضار لتعليم جسمك كيفية 

صنع بروتني سبايك الخاص بفريوس كورونا. يتفاعل 

جهاز املناعة مع بروتني سبايك ثم يبني دفاًعا ضده.

كيف تعمل

جرعة واحدةجرعتان، يفضل أن يكون بينهام 28 يوًماجرعتان، يفضل أن يكون بينهام 21 يوًما كم عدد الجرعات املطلوبة؟

بعد 14 يوَما من أخذ الجرعةبعد 14 يوًما من الجرعة الثانيةبعد 14 يوًما من الجرعة الثانية متى سأكون ملقَحا  بشكل كامل؟

 رد فعل يف موقع الحقن: 

 أمل، تورم، احمرار. 

 اآلثار الجانبية العامة: 

إرهاق، صداع، أمل عضيل، قشعريرة، حمى، غثيان، 

آالم املفاصل، تورم الغدد الليمفاوية

 رد فعل يف موقع الحقن: 

 أمل، تورم، احمرار. 

 اآلثار الجانبية العامة: 

إرهاق، صداع، أمل عضيل، قشعريرة، حمى، غثيان، 

آالم املفاصل، تورم الغدد الليمفاوية

 رد فعل يف موقع الحقن: 

 أمل، تورم، احمرار. 

 اآلثار الجانبية العامة: 

إرهاق، صداع، أمل عضيل، غثيان، حمى

اآلثار الجانبية الشائعة بعد 

أخذ اللقاح

ضع قطعة قامش نظيفة وباردة ومبللة عىل ذراعك الذي تم حقنه للمساعدة يف تخفيف األمل. مارس ذرعاك أو استخدمه. إذا كنت تعاين الحمى، ارشب الكثري 

من السوائل، وارتِد مالبس خفيفة وخذ قسطَا من الراحة. إذا كنت ال تزال تعاين آالم بعد مرور 24 ساعة، فتحدث إىل طبيبك حول تناول تايلينول أو أي دواء 

آخر ميكنك رشاؤه بدون وصفة طبية. اشرتك يف v-safe، إذ ميكنك استخدام هاتفك الذيك إلخبار مركز السيطرة عىل األمراض )CDC( بأي آثار جانبية ظهرت بعد 

أخذ لقاح كوفيد-19. لن يستمر االنزعاج الناجم عن الحمى أو أمل الذراع أو التورم يف معظم الحاالات أكرث من بضعة أيام بعد لقاح كوفيد-19. اتصل بطبيبك أو 

مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا زاد االحمرار أو األمل يف املكان الذي تم فيه الحقن بعد مرور 24 ساعة أو إذا كانت اآلثار الجانبية لديك تقلقك أو ال يبدو أنها 

ستختفي بعد بضعة أيام.

ماذا أفعل إذا شعرت باملرض 

بعد أن تلقيت جرعة اللقاح؟

.ةردانلر ايراقتلذه اه يف ققيحتلا ةماعلا ةحصلالت ااكو لصوات

مل بلقلالتهاب عضلة أو ا بلقلالتهاب التامور. أما اقلل ةبسنلابح وجنسون   هرياب.  ااملض لمشتعفااقل ىلع لوصحلل ةلمتحت املح  ر أوزيافموردينا التهاب اى بمسا

ملحب ض اافخنابلصفاا حئلدموارطضوا ةيب يف الجها ىمسوي يبصعلز اذالزتك بملمة اليغن مل لمشتعفا ةلمتت املحتجلط الدم اصا  للمز دآ يند وجنسون، اضا

.877-VAX-IN-VA (877-829-4682) إذ اكانت لديك أي أسئلة حودحتالت، فاحلك الت لث مقد عمم رلاعاية ا ةيحصلالخا صبك أو ـرب لصتاقم 

.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html سالمة لقاحات COVID-19من ولاملعما ت زورموقع

ما هي املضاعفات النادرة؟

7/29/21

ملعمن ولاملعمات، زور موقع تثقيف املرىض - معلومات اللقاح  وصحللل  يدزىل ا
vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/patient-education/

http://vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/patient-education/
https://vsafe.cdc.gov/en/
http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
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