
التساؤالت المطروحة بشأن اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا المستجد

ثمة تساؤالت كثيرة مطروحة بشأن الكيفية التي ُيؤِتي بها اللقاح المضاد للفيروس مفعوله، وأماكن تلقيه، 
ومواعيد تلقيه كذلك، والكيفية التي ُيمِكن لهذا اللقاح أن ُيساِعد بها على حماية مجتمعاتنا. 

أوالً، يجب أن نأخذ في الحسبان التجارب الحياتية لمجتمعاتنا والصدمات التاريخية والهويات التي تحدد طريقة تفكير الناس وكالمهم وشعورهم تجاه 
لقاحات كوفيد-19. 

ويمكن االستفادة من نقاط الحديث الرئيسية التالية المتعلقة بلقاح كوفيد-19 لتلخيص أهم المعلومات العامة المتوفرة حالًيا. ويفترض أن توفر هذه النقاط 
بدايًة جيدة للحديث عن اللقاحات - ويرجى استخدامها في التواصل مع المجتمعات.

التساؤالت المطروحة:
تحمينا جميع لقاحات كوفيد-19 من اإلصابة بالمضاعفات المرضية الناتجة عن اإلصابة بعدوى فيروس كوفيد-19. 	

 يستطيع كل من يبلغون الخامسة أو أكثر الحصول لقاح كوفيد-19.  	
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	  .Pfizer ن يبلغون الخامسة وحتى والسابعة عشرة، هو لقاح ر، ِممَّ  واللقاح الوحيد المعتمد بالنسبة للقُصَّ

اللقاحات مجانية للجميع، حتى لو لم يكن لديك تأمين صحي. 	

 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 تتسم بالسرية وال يتم مشاركتها مع أي شخص.

  وُيمِكنكم االطالع على آخر مستجدات المعلومات بشأن كيفية تلقي اللقاح عن طريق هذا الرابط:  	
 vaccine/es-19-covid-govstatus.egov.com/find :والرابط ،vaccine-19-covid-govstatus.egov.com/find

باللغة اإلسبانية، ومنها الفعاليات والمعلومات ذات الصلة بالمقاطعة التي توجد فيها.  

تفضل بزيارة موقعنا  GetVaccinated.Oregon.gov  أو  VacunaCovid.Oregon.gov  لمعرفة أقرب موقع للحصول على  	
اللقاح. الموقع متاح بـ 12 لغة، ويمكنك أيضاً االتصال بالرقم 211 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بلغة أخرى غير اإلنجليزية.

 اجتازت لقاحات فيروس كوفيد-19 العديد من االختبارات للتأكد من أنها آمنة.  	

 خضعت اللقاحات لالختبار على آالف األشخاص حول العالم. وقد تم الحرص على اختيار أشخاٍص من ذوي البشرة السوداء والسكان األصليين وذوي  	
األصول الالتينية وذوي البشرة الملونة واألمريكيين من أصول آسيوية ومن جزر المحيط الهادئ ضمن هذه الدراسات للتأكد من أن اللقاحات آمنة 

لمجتمعاتهم كذلك. 

 وقد أثبتت االختبارات أن اللقاحات آمنة وتعمل على حماية الناس من اإلصابة بفيروس كوفيد-19.  	

 من غير الممكن أن تصاب بفيروس كوفيد-19 بسبب اللقاح.  فجميع اللقاحات ال تحتوي على فيروس كوفيد-19 الحي، ولذلك من غير الممكن أن  	
تصاب بفيروس كوفيد-19 من خالل اللقاحات أو بسببها.

 حتى بعد حصولك على اللقاح، من المهم حماية نفسك واآلخرين بمواصلة ارتداء الكمامات والحرص على أن تكون التجمعات بأقل األعداد وفي أماكن  	
مفتوحة قدر اإلمكان.
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