
ي يمكن البحث فيها والمتاحة 
ُيرجى االنتباه: هذه األسئلة الشائعة هي مجموعة فرعية من األسئلة الشائعة الت 

ي 
 
جمة  / faq-19-https://www.vdh.virginia.gov/covid ف وتمثل معظم األسئلة المتكررة. يتم تحديث األسئلة الشائعة المت 

ي يمكن البحث فيها شهرين إىل ثالثة أشهر  تقريًبا كل
 . شهرًيا  ، بينما يتم تحديث األسئلة الشائعة الخاصة بالتطعيم والت 

 1/25/23 آخر تحديث لألسئلة الشائعة بتاري    خ

ي الحصول عىل لقاح كوفيد .1
 ؟ 19-أين يمكنت 

ي لقاح كوفيد
ل بزيارة 19-لتحديد موعد لتلق 

ّ
877VA (-IN-VAX-877-، أو اتصل بالرقم vaccinate.virginia.gov، تفض

يدي إىل 829-4682 ية أو GETVAX (438829(، أو أرسل رمزك التى  ة. ( للغة اإلسباني822862) VACUNA( للغة اإلنجلت  
 المجانية.  19-أشهر أو أكتر مؤهل للحصول عىل لقاحات كوفيد 6كل شخص يبلغ من العمر 

ة "vaccinate.virginia.govمن خالل موقع  ي Search by Location، يمكنك الوصول إىل مت  
" )البحث بالموقع(، والت 

. وسيتم حينها تقديم خيارات لك لتحديد موعد. تقدم معظم العيادات تتيح لك إدخال عنوان 
َ
إقامتك الذي تعيش فيه عادة

 الخدمة عند الوصول إليها دون موعد مسبق، باإلضافة إىل خدمة المواعيد المجدولة. 

ي أن أتلق  جرعات اللقاح التنشيطية؟  .2
 مت  ينبغ 

ي  سنوات فما فوق مؤهل 5كل شخص يبلغ من العمر 
( عىل 2جرعة معززة )ثنائية التكافؤ( حديثة وذلك بعد شهرين ) لتلق 

ي آخر جرعة معززة أحادية التكافؤ.  
 األقل من استكمال السلسلة األساسية أو بعد تلق 

ا 
ً
اوح أعمارهم بي    تتوفر اللقاحات ثنائية التكافؤ أيض    . سنوات 5أشهر و 6لألطفال المؤهلي   الذين تت 

يتم تشجيع المرض  وأولياء األمور عىل التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بشأن الخيارات المتاحة لهم، وبصفة 
.  60خاصة بالنسبة لألشخاص الذين يبلغون   عاًما، فما أكتر

من نقص المناعة بدرجة معتدلة أو شديدة إىل جرعة لقاح إضافية كجزء من سلسلة اللقاح  سيحتاج األفراد الذين يعانون 
  تتبعها جرعة تنشيطية محدثة فور أن يكونوا مؤهلي   لها. ، األساسية

 
ي  األسئلة الشائعةللحصول عىل مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، تفضل بزيارة قسم 

 موقعأو تفضل بزيارة  VDHف 
CDC . 

 ؟19-ما هي اآلثار الجانبية الشائعة للقاحات كوفيد .3

ي كل شخص من آثار 19-وتعد األعراض الجانبية عالمات طبيعية تدل عىل أن جسمك يقوم ببناء وقاية ضد كوفيد
. ال يعان 

 جانبية. 

 :  تشمل اآلثار الجانبية الشائعة ما يىلي
ي موضع الحقن أو ●

ي الذراع ف 
 ألم ف 

 إرهاق ●
 صداع أو آالم أخرى بالجسد أو ●
 قشعريرة أو حىم لبضعة أيام.  ●

 
ي 
ي ف 

ض أن تختق  يمكن أن تؤثر بعض األعراض الجانبية هذه عىل قدرتك عىل القيام باألنشطة اليومية. ولكن من المفت 
 غضون بضعة أيام. 

ي موضع الحقن أو غت  ذ
لك من االضطرابات، فتحدث مع طبيبك حول تناول أي دواء ال يحتاج إىل إذا شعرت بألم مستمر ف 

 .  وصفة طبية. ومن بي   هذه األدوية اإليبوبروفي   أو األسيتامينوفي  

ي 
ي  safe-vيمكنك اإلبالغ عن األعراض الجانبية أو أية آثار سلبية أخرى إما ف 

 . VAERSأو ف 

رايز  ي  ة ضوملا، ىجر   . األسئلة الشائعة دازمل نم ترمولعملا لوح اذه عو

https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/
https://vaccinate.virginia.gov/
https://vaccinate.virginia.gov/
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s1209-covid-vaccine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/vaccination/#booster
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/vaccination/#booster
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#recommendations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#recommendations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/vaccination/#sideeffects
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/vaccination/#sideeffects


ي إجراء اختبار كوفيد .4
 ؟ 19-أين يمكنت 

ي مكتب مقدم الرعاية الصحية أو أحد مراكز الرعاية الطارئة، أو      
 
ي وزارة الصحة المحلية أو ف

 
يمكن أن تقوم بإجراء االختبار ف

ي 
ون  ل بزيارة الموقع اإللكت 

ّ
ي فرجينيا  19-أماكن اختبار كوفيد صيدلية أو عيادة رعاية صحية أخرى. تفض

 
. يرجى التواصل مع ف

 الموقع المحدد لمزيد من المعلومات. 

ي استخدام 
 
إذا كان من الصعب عليك التوجه إىل موقع إجراء التحليل، يمكنك التفكت  مع وموفر الرعاية الصحية الخاص بك ف

ل(. للحصول عىل مزيد من  ىلي أو التحليل بالمت  
ا التحليل المت  

ً
ي )وُيطلق عليه أيض

طقم أخذ العينة ذاتًيا أو التحليل الذان 
، ي
.  المخصص  CDCتفضل بزيارة موقع ويب  المعلومات حول االختبار الذان  ي

 لكبار السن )مرض    لالختبار الذان 
Medicare يد. بالنسبة لآلخرين، تقدم بعض مواقع االختبار ا عن طريق التى

ً
ل مجان ي المت  

 
(، تتوفر مجموعات االختبار ف

ي فرجينيا اختباًرا مجانًيا أو بتكلفة مخفضة. 
 
 المتاحة ف

ي فرجينيا نتائج اختبار كوفيد
 
 أن أفضل اإليجابية والسلبية من المعامل الخاصة، إال  19-عىل الرغم من تلق  وزارة الصحة ف

تيب وأخذ  طريقة لمعرفة كيفية الحصول عىل نتائجك هي التحدث مع مقدم الرعاية الصحية أو أي شخص آخر يقوم بالت 
 العينة منك. 

 ؟ 19-ماذا أفعل إذا تعرضت لشخص مصاب بكوفيد .5

ي تقليل خطر انتشار كوفيد 10ارتداء الكمامة لمدة  ●
 لآلخرين.  19-أيام بعد التعرض قد يساعد ف 

 . COVID-19هو اليوم الذي تعرضت فيه آلخر مرة لشخص مصاب ب   0اليوم  ○

 هو أول يوم كامل بعد آخر تعرض لك.  1اليوم  ○

ي اليوم  ●
ت ذلك، فقم بإجراء االختبار ف   . 6إذا اخت 

فيجب الرجوع إىل توصيات االختبار خالل التسعي   يوًما الماضية،  19-إذا كنت مصاًبا بالفعل بكوفيد ○
 . المحددة

ي والية  19-هناك العديد من مواقع اختبار كوفيد ○
 فرجينيا وبعضها يقدم اختباًرا مجانًيا. ف 

ي األماكن العامة حت  اليوم  ●
لك أو ف  ا باآلخرين داخل مت  

ً
ي ارتداء الكمامة عندما تكون محيط

 10استمر ف 

 19-أعراض كوفيدتحقق من  ●

جينيا تتوفر إرشادات إضافية عىل  ي فت 
 . موقع وزارة الصحة ف 

 إيجابية؟  19-ماذا أفعل إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد .6

 ومراقبة األعراض. إخطار األشخاص الذين كنت عىل اتصال بهم  بغض النظر عن حالة التطعيم، يجب عليك 

ل لمدة 5-0األيام  ي المت  
فيه األعراض أو اليوم الذي أجريت فيه  أيام عىل األقل. اليوم صفر هو اليوم الذي تبدأ  5: ابقَ ف 

هو أول يوم كامل بعد ذلك. ارتِد قناًعا محكًما عندما تتواجد بالقرب من  1االختبار إن لم تظهر عليك أية أعراض. اليوم 
ل. إذا لم تكن قادًرا عىل إجراء االختبار، فواصل اتباع الخطوات من أجل العزل.  ي المت  

 اآلخرين ف 

ف مويلا 6
 
ساعة دون تناول أدوية خافضة للحرارة وإذا تحسنت األعراض األخرى،  24بمجرد اختفاء الحىم لمدة  : دهأو بع ي

لك.* ومع ذلك، ال تزال بحاجة إىل ارتداء قناع عند التواجد حول اآلخرين. )انظر أدناه(  يمكنك مغادرة مت  

ي من الحىم أو لم تتحسن أعراضك
ل. ، * إذا كنت ال تزال تعان  ي المت  

قد يستمر فقدان حاسة التذوق والشم  واصل البقاء ف 
 ألسابيع أو شهور ويجب أال يؤخر ذلك إنهاء العزل. 
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ي األماكن العامة. ال تزر األشخاص الذين 10-األيام صفر
 
ل وف ي المت  

 
ا محكًما عندما تتواجد بالقرب من اآلخرين ف

ً
: ارتِد قناع

ي أماكن عالية الخطورة. يعانون من نقص المناعة أو كبار السن أ
 
 و المعرضي   لخطر اإلصابة بمرض شديد أو الذين يعيشون ف

ل( لمدة  ● ي المت  
 
 ف

َ
 أيام كاملة.  10إن لم تتمكن من ارتداء قناع مع وجود اآلخرين، فانعزل )ابق

 أيام كاملة بعد أول يوم كامل من ظهور األعراض.  10ال تسافر لمدة  ●

 ال تذهب إىل أماكن ال يمكنك ارتداء قناع فيها، كالمطاعم أو صالة األلعاب الرياضية.  ●

ي العمل حت   ●
 
ل أو ف ي المت  

 
 أيام بعد اليوم األول من ظهور األعراض.  10ال تأكل بالقرب من اآلخرين ف

ي ال تستلزم وص
ل وباستخدام األدوية الت  ي المت  

 
 التعامل مع األعراض الخفيفة ف

ً
(. اتصل بمقدم OTCفة طبية )يمكن عادة

ي إذا كانت أعراضك تزداد سوًءا أو إذا كنت  ت  )ح معرض لخطر اإلصابة باعتالل شديد  الرعاية الصحية بعد االختبار اإليجانى
ي البداية(. 

 
 مع االعتالل الخفيف ف

ي عشر 
هذا التوجيهات مخصصة ألفراد الجمهور العام ويمكن تطبيقها عىل المدارس من رياض األطفال وحت  الصف الثان 

والكليات والجامعات وأماكن العمل. ال تنطبق عىل مرافق الرعاية الصحية أو أماكن التجمعات عالية الخطورة. تتوفر إرشادات 
ي فرجينيا فية عىل إضا

 
 . موقع وزارة الصحة ف

ي العثور عىل إرشادات حول السفر خالل هذا الوقت؟ .7
 أين يمكنن 

ي قسم 
ي  )األسئلة الشائعة للمسافر(  Traveler FAQsتتوفر إرشادات للسفر المحىلي والدوىلي ف 

التابعة لوزارة الصحة ف 
 عىل موقع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.  )السفر( Travelوعىل صفحة فرجينيا 

ا العثور عىل توجيهات بشأن السفر بالسفن السياحية عىل صفحة 
ً
 and Cruise Ship Travel-COVID 19يمكنك أيض

 . CDCالتابعة لمراكز  والسفر بالسفن السياحية( 19-)كوفيد
 . األمريكية وزارة الخارجية للحصول عىل أحدث المعلومات حول إرشادات السفر، ُيرجى زيارة موقع ويب  

 
ي الحصول عىل معلومات حول حاالت كوفيد .8

؟ 19-كيف يمكنت   وأعداد الملقحي  

جينيا  19-بيانات حاالت كوفيديمكنك االطالع عىل  ي فت 
 19-كوفيد  حاالت لوحات بيانات لعرض بيانات عن  خمستوجد  . ف 

 .  VHHAالبيانات اإلحصائية من مستشفى و ،مواقع االنتشار ، و البيانات السكانية، و الحاالت ، و الملخص: 

جينيا  19-بيانات لقاح كوفيديمكنك االطالع عىل  ي فت 
 -. توجد لوحتا معلومات لالطالع عىل البيانات بشأن لقاحات كوفيدف 

 . البيانات السكانيةو  الملخص: 19

ي المجتمعات 19-مستويات كوفيدمقياس 
(، يمكن أن يساعد CDCكافحة األمراض والوقاية منها )، والذي وضعته مراكز مف 

ي الوقاية من كوفيد
 . 19-الناس والمجتمعات ف 

وس كوفيد .9  ؟  19-هل هناك عالجات متاحة لفت 

مب ديفوك-19 ب الكثت  من السوائل وتناول األدوية  بجي ىلع صرخشألا ن يبرصملا ضر ل والراحة وشر ي المت  
الخفيف البقاء ف 

ي ال تستلزم وص
ي مراقبة أعراضك واتصل بمقدم الرعاية OTCفة طبية )الت 

ي يعانون منها. استمر ف 
( لتخفيف األعراض الت 

ل لمنع انتشار المرض.  ي المت  
 الصحية إذا ساءت األعراض أو إذا ساورك القلق.  تأكد من االبتعاد عن اآلخرين )العزل( ف 

 األكتى األشخاص بالنسبة لمعظم األشخاص المصابي   بمرض خفيف، قد تكون هذه اإلجراءات هي كل المطلوب. يجب عىل 
الشديد االتصال بمقدم  19-يعانون من حاالت طبية أو إعاقات تعرضهم لخطر اإلصابة بكوفيد عاًما( أو الذين 65)من 

جسم مضاد أحادي النسيلة أو مضاد اية الصحية بالعالج باستخدام . يوضي مقدمو الرعالرعاية الصحية بمجرد بدء األعراض
وسي  ي  مثل باكسلوفيد  فت 

 19-تطور إصابته إىل كوفيد بشكل كبت  لخطر حالة المرض الخفيف لدى الشخص المعرض  ف 
 شديد. 

يجب عىل األشخاص الذين يعانون من مرض أكتر خطورة االتصال بمقدمي الرعاية الصحية واتباع توصياتهم للعالج والرعاية 
  الذاتية. 
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ه من مقدمي الرعاية الصحية للحصول عىل توصيات إضافية حول عالج المرض. يمكن العثور  يرجى استشارة الطبيب أو غت 
-صفحة الخاصة بعالجات وأدوية كوفيدمزيد من المعلومات عىل موقع مراكز الوقاية من األمراض والسيطرة عليها عتى  عىل
ي فرجينيا"  19

 
ي لوزارة الصحة ف

ون   ". متاحة 19-عالجات كوفيدأو عىل الموقع اإللكت 
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