لقاح كوفيد19-

التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها عن لقاح كوفيد*19-
إنه آمن

لقاحات كوفيد 19-المتاحة حاصلة على تفويض من إدارة الغذاء والدواء ،وتوصي بها اللجنة
االستشارية لممارسات التحصين في مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها.
خضع اللقاح لنفس خطوات االختبار واالعتماد المستخدمة لجميع اللقاحات .لقد تم تطويره بسرعة ،لكنه
يتخط أي من اإلجراءات المتعلقة بمأمونية اللقاح .لمعرفة المزيد عن مأمونية اللقاح ،يرجى زيارة
لم
َ
mass.gov/COVIDVaccineSafety

إنه مجاني

تُ عطي الحكومة الفدرالية لقاح كوفيد 19-مجانً ا لجميع األفراد.

قد ُيطلب منك تقديم معلومات التأمين الخاصة بك حتى يتمكن مزود الخدمة الذي يمنحك اللقاح من
إصدار الفواتير إلى شركة التأمين خاصتك .إال أنك لن تتكبد أي مصاريف .إذا لم يكن لديك تأمين ،فإنك
مؤهال لتلقي اللقاح مجانً ا.
ال تزال
ً

قد تحتاج إلى جرعتين لتكون قد حصلت على تحصين كامل

ستظل هناك احتمالية لإلصابة بكوفيد 19-ونشره إلى أن تحصل على تحصين كامل.
يوما على األقل من تلقي الجرعة األولى
•لقاح فايزر :بعد 21
ً
يوما على األقل من تلقي الجرعة األولى
28
•لقاح مودرنا :بعد
ً
•لقاح جونسون آند جونسون (جانسين) :جرعة واحدة فقط

لن يكون الجميع قد تلقوا اللقاح عندما تحصل أنت عليه .وبينما نعرف أن اللقاحات من شأنها أن تحد
بشكل كبير من األعراض والحاالت الخطيرة ،فنحن ال زلنا نتعرف على الحماية التي توفرها .استمر في
ارتداء كمامة وغسل يديك والتباعد وتجنب المجموعات ،حتى بعد أن تتلقى اللقاح بشكل كامل.

ينبغي الحصول على جرعتيك في نفس المكان

ينبغي أن تتلقى جرعتك الثانية من اللقاح نفسه وفي المكان نفسه الذي تلقيت فيه الجرعة األولى.

قبل مغادرة موعد الجرعة األولى ،حدد موعدك القادم أو أكد كيفية تحديده (للقاحي فايزر ومودرنا).

اعرف متى يمكنك تلقي اللقاح على mass.gov/covidvaccinephases

تقدم والية ماساتشوستس لقاح كوفيد 19-على مراحل خالل فترة زمنية ،مع التركيز على اإلنصاف والسالمة.
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يركز الجدول الزمني على الحفاظ على قدرة نظام الرعاية الصحية ومعالجة أوجه اإلجحاف في الوصول
إلى الرعاية الصحية وعبء كوفيد 19-وحماية الفئات المعرضة للخطر .لكل مرحلة مجموعات ذات أولوية.
لمعرفة المجموعات ذات األولوية والوظائف المستحقة والحاالت الطبية المحدثة بانتظام ،يرجى زيارة
mass.gov/COVIDVaccinePhases
* هذه المعلومات خضعت للتحديث آخر مرة يوم  15مارس  2021وتنطبق على لقاحات مودرنا وفايزر وجونسون آند جونسون (جانسين).

لمزيد من المعلومات عن لقاح كوفيد 19-ومراحله والمزيد ،يرجى زيارة mass.gov/COVIDVaccinePhases

