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ما لقاحات كوفيد-19 وكيف تعمل؟ 
كما هي الحال مع جميع اللقاحات، فإن مهمة لقاح كوفيد-19 أن يعلم جسمك محاربة الفيروس وحمايتك من اإلصابة بالمرض. وتعطى اللقاحات 

 على شكل حقنة في الذراع. ومن الضروري مع بعض أنواع اللقاحات أن تحصل على أكثر من جرعة واحدة. وسُتعَطى الجرعة الثانية بعد 
 3 أو 4 أسابيع من حصولك على الجرعة األولى. فإذا تلقيت هذا النوع من اللقاح، فمن المهم أن تحصل على كلتا الجرعتين حتى يعمل اللقاح 

على الوجه المطلوب.

 هل لقاحات كوفيد-19 آمنة؟ 
نعم؛ فاللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي ُتعَطى في والية أوريغون، آمنة. فقد خضعت تلك اللقاحات لالختبار على آالف األشخاص 
حول العالم. وقد تم الحرص على اختيار أشخاص من ذوي البشرة السوداء والسكان األصليين وذوي األصول الالتينية وذوي البشرة الملونة ضمن 
هذه الدراسات البحثية للتأكد من أن اللقاحات آمنة لمجتمعاتهم كذلك. ونحن متيقنون من أنها آمنة وتساهم بقوة في حماية الناس من اإلصابة بفيروس 

كوفيد-19. 

هل من الممكن أن أصاب بفيروس كوفيد-19 بسبب اللقاح؟
ال؛ فمن غير الممكن أن تصاب بفيروس كوفيد-19 بسبب اللقاحات. فجميع اللقاحات ال تحتوي على فيروس كوفيد-19 الحي، ولذلك من غير الممكن أن 

تصاب بفيروس كوفيد-19 من خالل اللقاحات أو بسببها.

السالمة واألمان واآلثار الجانبية وموضوعات أخرى.

 قبل أن تحصل على لقاح كوفيد-19، من المهم أن تحصل 
 على إجابات عن أسئلتك واستفساراتك. 

 وإليك اإلجابات عن بعض األسئلة ذات الصلة بمسائل السالمة 
وكيفية عمل اللقاحات ودورها في حماية مجتمعاتنا.

هل لديك أسئلة أو 
استفسارات حول لقاحات 

كوفيد-19؟  
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ماذا يحدث بعد أن أحصل على اللقاح؟ 
يستغرق جسمك حوالي أسبوعين لبناء الحماية الالزمة.  ويجب أن تستمر في ارتداء الكمامة لحماية نفسك واآلخرين كلما كنت بالقرب من اآلخرين. 

هل هناك أي آثار جانبية؟

يعاني بعض األشخاص من آثار جانبية خفيفة مثل الحمى أو اإلرهاق. وهذا أمٌر طبيعي  وال يعني أنك مريض. بل على العكس، تشكل هذه اآلثار الجانبية 
دليالً على أن اللقاح بدأ العمل على الحفاظ على صحتك الجسدية. وقد تشعر أيًضا بألم في ذراعك في الموضع الذي أخذت فيه حقنة اللقاح.

هل علي الدفع مقابل اللقاح؟ 
ال، اللقاحات مجانية للجميع، حتى لو لم يكن لديك تأمين صحي.

هل يجب أن أكون مواطًنا أمريكًيا لكي أحصل على لقاح؟
ال، يمكن للجميع الحصول على لقاح كوفيد-19، بغض النظر عن حالة الهجرة. وقد ُيطلب منك تسجيل اسمك ورقم هاتفك عند الحصول على اللقاح، 

ولكن تلك المعلومات تتمتع بالسرية وال يتم مشاركتها مع أي شخص. ومن المهم والضروري أن يحصل جميع األشخاص الذين يعيشون في والية 
أوريغون على اللقاح.

ما معنى مصطلح "مناعة القطيع"؟
ربما تسمع اآلخرين يتحدثون عن "مناعة المجتمع" أو "مناعة القطيع"، ويمكننا شرح هذا المصطلح كالتالي. عندما تحصل على لقاح كوفيد-19، فإن 
جسمك سيتمكن من محاربة الفيروس، وهذه هي "المناعة". وتتحقق المناعة المجتمعية عندما يحصل عدد كاٍف من الناس على اللقاحات لوقف انتشار 

الفيروس وحماية المجتمع كله. 

أين يمكنني معرفة المزيد عن لقاح كوفيد-19؟
SafeStrongOregon.org/vaccines لمعرفة المزيد حول لقاحات كوفيد-19، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
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