حقائق حول لقاحات
كوفيد19-
هل لقاحات كوفيد 19-آمنة؟
نعم .لقاحات كوفيد 19-آمنة وفعالة.
تلقى ماليني األشخاص يف الواليات املتحدة
لقاحات كوفيد ، 19-وقد خضعت هذه اللقاحات
ألكرب مراقبة سالمة يف تاريخ الواليات املتحدة .قبل
الترصيح باستخدامها  ،تم اختبار جميع لقاحات كوفيد19-
يف تجارب رسيرية شملت عرشات اآلالف من األشخاص
للتأكد من استيفائهم ملعايري السالمة وحامية البالغني من
مختلف األعامر واألعراق .مل تكن هناك مخاوف جدية
تتعلق بالسالمة يف التجارب .يواصل مركز السيطرة عىل
األمراض وإدارة الغذاء والدواء األمريكية مراقبة اللقاحات
للتأكد من أنها آمنة.

هل من األفضل الحصول عىل
مناعة ضد كوفيد 19-من لقاح
بدالً من املناعة الطبيعية؟
نعم .عىل الرغم من أنه قد يكون لديك بعض الحامية
قصرية املدى بعد التعايف من كوفيد ، 19-إال أننا ال نعرف
إىل متى ستستمر هذه الحامية .التلقيح هو أفضل حامية.
ميكن لألشخاص الذين يصابون بـ كوفيد 19-أن يصابوا
بأمراض خطرية  ،وبعضهم يعاين من أعراض منهكة تستمر
لعدة أشهر.
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هل ميكن للقاح أن يعطيني
كوفيد19-؟
ال يحتوي أي من لقاحات كوفيد19-

ال.
املستخدمة حال ًيا أو قيد التطوير يف الواليات املتحدة عىل
الفريوس الحي الذي يسبب كوفيد .19-هذا يعني أن لقاح
كوفيد 19-ال ميكن أن يجعلك مريضً ا بـ كوفيد.19-

إذا كنت قد أصبت بالفعل بـ
كوفيد 19-وتعفيت  ،فهل ما زلت
بحاجة إىل التلقيح؟
نعم .يجب أن تحصل عىل التلقيح حتى لو كنت أصبت
بالفعل بـ كوفيد .19-عىل الرغم من أنه قد يكون لديك
بعض الحامية قصرية املدى بعد التعايف من كوفيد ، 19-فإننا
ال نعرف إىل متى ستستمر هذه الحامية.

هل سيقيني لقاح اإلنفلونزا من
كوفيد19-؟
ال .هذان لقاحان مختلفان .لن يحميك
الحصول عىل لقاح اإلنفلونزا من كوفيد .19-لكن لقاح
اإلنفلونزا ميكن أن مينعك من اإلصابة باألنفلونزا يف نفس
الوقت مع كوفيد .19-هذا ميكن أن مينعك من اإلصابة
مبرض أكرث خطورة.
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هل أحتاج إىل ارتداء قناع وتجنب االتصال
الوثيق باآلخرين إذا تلقيت اللقاح الكامل؟

هل سيؤثر اللقاح عىل الحمض
النووي( )DNAالخاص يب؟

هذا يعتمد عىل ظروف مختلفة .تشري الدراسات إىل
أن األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد19-
يتمتعون بحامية قوية من اإلصابة بأمراض خطرية أو دخول
املستشفى أو املوت .قد يظل األشخاص امللقحون قادرين عىل
نقل الفريوس لآلخرين الذين يتفاعلون معهم  ،عىل الرغم من
أن البيانات املحدودة تشري إىل أن اللقاحات ستقلل جزئ ًيا عىل
األقل من انتقال الفريوس .ومع ذلك  ،عندما تكون يف األماكن
العامة  ،قد ال تعرف من تم تطعيمه بالكامل من حولك ،
أو من هو األكرث عرضة لإلصابة باملرض الشديد.

ال .ال ميكن ألي من اللقاحات املستخدمة يف
الواليات املتحدة أن تتفاعل أو تؤثر عىل حمضنا النووي
(املادة الوراثية).

لذلك  ،ال يزال من املهم ج ًدا ألولئك الذين تم تلقيحهم ،
ولبقية السكان الذين ينتظرون لقاحاتهم  ،االستمرار يف
استخدام جميع األدوات املتاحة للمساعدة يف وقف هذا
الوباء:
• ِ
ارتد قنا ًعا يغطي فمك وأنفك يف
جميع الحاالت املوىص بها
•حافظ عىل مسافة جسدية بينك وبني اآلخرين
•اغسل يديك كث ًريا بعد ملس األشياء املشرتكة أو ملس وجهك
إذا أكملت اللقاحني (عىل سبيل املثال مرت  14يو ًما عىل
الحقنة األخرية)  ،ميكنك أن تشعر بأمان أكرب بشأن املخاطر
الصحية الخاصة بك عند املشاركة يف األنشطة التي تسمح بها
إداراتنا الصحية املحلية و الجهوية .ومع ذلك  ،يرجى النظر يف
املخاطر املحتملة التي قد يتعرض لها من حولك  ،وخاصة أولئك
الذين تعيش معهم والذين مل يتم تلقيحهم  ،عندما تشارك يف
أشخاصا من خارج أرستك.
أنشطة تشمل
ً
تستمر التوصيات يف التغيري  ،حيث نتعلم املزيد عن
الحامية التي توفرها اللقاحات ضد العدوى بدون أعراض
وضد سالالت مختلفة من الفريوس .تعرف عىل املزيد
حول ما ميكن لألفراد امللقحني بالكامل القيام به عىل

سمعت إشاعة عن زرع رقاقة  -هل
هناك أي يشء حول ذاك؟
ال .نعلم أن العديد من األشخاص لديهم أسئلة حول
اللقاح  ،وكانت هناك أمثلة عىل انتشار معلومات خاطئة
حول اللقاح  ،مثل هذه الشائعة الكاذبة حول تتبع "الرقاقة
الدقيقة" .ال يوجد لقاح "رقاقة" وهذه اإلشاعة الكاذبة ال
تستند إىل الواقع.

هل ال يزال بإمكان الناس الحصول
عىل اللقاح إذا أرادوا إنجاب أطفال
يف املستقبل؟
نعم .ميكن لألشخاص الذين يرغبون يف الحمل يف
املستقبل تلقي لقاح كوفيد 19-عندما يصبح متا ًحا لهم.
استنا ًدا إىل املعرفة الحالية  ،ال يعتقد الخرباء الطبيون
أن لقاحات كوفيد 19-تشكل خط ًرا عىل املدى القصري أو
الطويل عىل أولئك الذين يرغبون يف الحمل.

ما هي اآلثار الجانبية للقاح كوفيد19-؟
تضمنت اآلثار الجانبية األكرث شيو ًعا التعب
وآالم العضالت وآالم املفاصل والحمى
والصداع واألمل واالحمرار يف موقع التلقيح ،وتحدث
خالل األيام الثالثة األوىل من التلقيح وتختفي يف غضون
 3-1أيام من بداية التلقيح .اآلثار الجانبية هي عالمات
عىل أن اللقاح يعمل عىل بناء املناعة.

sfcdcp.org/lifeaftervaccine
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