
 
 
 

 

    

  HOUSTON HEALTH DEPARTMENT 
8000 North Stadium Drive 

Houston, TX 77054 
832-393-5169 

HOUSTONHEALTH.ORG 

 )COVID-19رسائل لقاح فیروس كورونا ( 
 2021مایو  18تم التحدیث بتاریخ:  

 الرسائل األساسیة 

 ) ھي الوسیلة التي تساعد على عودة حیاتنا إلى طبیعتھا.  COVID-19لقاحات فیروس كورونا ( •
) ومن انتشاره بشكل كبیر،  COVID-19كورونا (تحمیك اللقاحات وتقي من حولك وذلك بالحد من فرص اإلصابة بفیروس  •

 وتطور المرض إلى مرحلة خطیرة. 
 یمكن لألشخاص الذین حصلوا على اللقاح بالكامل أن یعودوا لممارسة األنشطة التي توقفوا عن القیام بھا أثناء الوباء.   •
 امات والحفاظ على التباعد االجتماعي في األماكن العامة.    یجب على األشخاص الذین لم یحصلوا على اللقاح بالكامل االستمرار في ارتداء الكم  •
 األشخاص من أعراق وأجناس مختلفة الختبارات اللقاح في تجارب سریریة كبرى إلثبات أنھا آمنة وفعالة تماًما.   خضع •
 ) من اللقاح ألنھ ال یحتوي على الفیروس.  COVID-19ال یمكن أن یصاب أي شخص بفیروس كورونا ( •
 ) أم ال.  COVID-19كل األشخاص اللقاح بغض النظر عما إذا كانوا قد أصیبوا بالفعل بفیروس كورونا (  یتلقىیجب أن  •
) الحصول على جرعتین لتوفیر أكبر قدر من الحمایة، لذلك سیحتاج كل  Moderna) ومودرنا ( Pfizerیتطلب لقاحا فایزر (  •

 أسابیع ) أو بعد أربعة إلى ستة  Pfizerشخص إلى الحصول على جرعة ثانیة من نفس اللقاح بعد ثالثة إلى ستة أسابیع (للقاح  
  الحصول على ) إال  Johnson & Johnson) بعد الجرعة االولى. ال یتطلب لقاح جونسون آند جونسون ( Moderna(للقاح  

 جرعة واحدة فقط.  
 الحصول على اللقاح مجاني وال یشترط لھ إثبات اإلقامة أو الجنسیة أو التأمین.  •
) متوفرة سواًء بحجز مواعید أو بدون  Houston Health Departmentمواقع التطعیم التابعة إلدارة ھیوستن للصحة ( •

 حجز ومنتشرة في جمیع أنحاء المدینة.  
للعثور   4301-393-832أو  4220-393-832، أو اتصل بالرقم  Houston Emergency.org/covid19بزیارة تفضل  •

 للصحة.  لھیوستنعلى موقع تطعیم قریب تابع 
 للحصول على المساعدة.  832- 393-5500یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة االتصال بالرقم   •

 السالالت المتحورة 

)، أنھا متغیرة باستمرار من خالل الطفرات، ومن المتوقع  COVID-19كالمسببة لفیروس كورونا (إن طبیعة الفیروسات،  •
 ظھور أنواع جدیدة من الفیروسات بمرور الوقت. 

"، وھي الساللة المتحورة األكثر شیوًعا  B.1.1.7تنتشر السالالت المتحورة العدیدة بنشاط في ھیوستن، المعروفة باسم "  •
   في المملكة المتحدة. 

یبدو أن ھذه السالالت المتحورة تنتشر بسھولة وسرعة أكبر من الساللة التقلیدیة، مما قد یؤدي إلى زیادة حاالت اإلصابة   •
 ). COVID-19بفیروس كورونا ( 

 تلقي اللقاح ھو أفضل طریقة للسیطرة على انتشار السالالت المتحورة.   •
تجة عن اللقاح تقي من ھذه السالالت المتحورة. وھذا األمر قید البحث  حتى اآلن، تشیر الدراسات إلى أن األجسام المضادة النا •

 عن كثب وال تزال تجرى علیھ المزید من الدراسات. 

 معلومات عن اللقاح  

٪ أو  94احاتھما فعالة بنسبة ) عن نتائج تجاربھما التي تشیر إلى أن لقModerna) ومودرنا (Pfizerأعلنت شركتا فایزر ( •
 . )Modernaمودرنا (| و ) Pfizerفایزر ( صحائف الوقائع الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء:  بعرض قم   )period( أكثر

) عن نتائج تجاربھما التي تشیر إلى أن لقاحھا فعال بنسبة تزید عن  Johnson & Johnsonأعلنت جونسون آند جونسون ( •
 . آند جونسون صحیفة حقائق إدارة الغذاء والدواء لشركة جونسون   قم بعرض٪. 66

  18) في حاالت الطوارئ لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم  Moderna) ومودرنا ( Pfizerتمت الموافقة على استخدام لقاحي فایزر (  •
 عاًما فأكثر.    12) لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم  Johnson & Johnsonعاًما فأكثر، كما تمت الموافقة على جونسون آند جونسون ( 

ة للتبادل والتغییر. بالنسبة للقاحات المكونة من جرعتین، یجب أن یتلقى الشخص جرعتین من نفس اللقاح  اللقاحات غیر قابل •
 لضمان تحقیق أكبر قدر من الفعالیة. 

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.janssenlabels.com/emergency-use-authorization/Janssen+COVID-19+Vaccine-Recipient-fact-sheet.pdf
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أسابیع   6- 4) بعد  Modernaأسابیع من الجرعة األولى وجرعة مودرنا ( 6-3) الثانیة بعد Pfizerیوصى بأخذ جرعة فایزر ( •
 جرعة واحدة فقط.    الحصول على) إال Johnson & Johnsonال یتطلب لقاح جونسون آند جونسون (بعد الجرعة األولى.  

) بتقدیم اللقاح لألشخاص بغض النظر عما إذا كان لدیھم سجل من  CDC( توصي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا •
 ) أم ال.  COVID-19اإلصابة بعدوى فیروس كورونا (

األولیة لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا أیة مخاوف تتعلق بالسالمة فیما یتعلق بتناول لقاحات  ال تظھر البیانات  •
) أثناء الحمل. على الرغم من الحاجة إلى مزید من بیانات المتابعة، إال أن ھذه النتائج Moderna) ومودرنا (Pfizerفایزر ( 

لالطالع على توصیات   األمراض والوقایة منھاصفحة الویب الخاصة بـمراكز السیطرة على األولیة مطمئنة. تفضل بزیارة 
 ) للحوامل أو المرضعات. COVID-19حول لقاح فیروس كورونا (

یوًما على األقل قبل الحصول على أي لقاح آخر، بما في ذلك لقاح   14، فانتظر  )COVID-19لقاح فیروس كورونا (إذا تلقیت  •
یوًما على األقل قبل الحصول على لقاح   14على لقاح آخر أوًال، فانتظر  األنفلونزا أو مرض الھربس النطاقي.  إذا حصلت 

  ). COVID-19فیروس كورونا (
یوًما على األقل إذا تلقیت عالًجا سلبیًا باألجسام المضادة (األجسام المضادة أحادیة النسیلة أو بالزما   90أّجل التطعیم لمدة  •

 ). COVID-19النقاھة) كجزء من عالج فیروس كورونا (
سیحصل المتلقون على بطاقة تطعیم تشیر إلى اللقاح ورقم الدفعة التي تلقوھا ومتى یجب علیھم العودة ألخذ جرعة ثانیة (في   •

 حال كان ذلك مطلوبًا). 

 السالمة والفعال�ة 

ي حاالت الطوارئ بعد مراجعة صارمة أجرتها إدارة الغذاء والدواء بناءً  •
 ع� األدلة  تمت الموافقة ع� استخدام اللقاحات �ف

ى.  ي تم جمعها من خالل التجارب ال����ة ال��ب   العلم�ة حول السالمة والفعال�ة الىت
) من البحث إلى ترخیص  COVID-19مسار إدارة الغذاء والدواء األمریكیة للحصول على لقاح فیروس كورونا ( قم بعرض •

 لمزید من التفاصیل حول إجراءات موافقة إدارة الغذاء والدواء. االستخدام في حاالت الطوارئ 
 ) من اللقاح ألنھ ال یحتوي على الفیروس. COVID-19ال یمكن أن یصاب أي شخص بفیروس كورونا ( •
 اللقاحات ال تغیر الحمض النووي.   •
 احات ألكثر من عقد من الزمان.  تمت دراسة العلم الكامن وراء اللق •
من ضمن اآلثار الجانبیة للقاح اإلعیاء والصداع والحمى والقشعریرة والغثیان وآالم العضالت وآالم المفاصل. تظھر ھذه   •

 في غضون یوم أو یومین.  وتختفياآلثار الجانبیة أن اللقاح یسري مفعولھ 
توقع أي رد فعل تحسسي أكثر خطورة. یجب مراقبة األشخاص الذین  دقیقة على األقل ل 15یجب مراقبة متلقي اللقاح لمدة   •

 دقیقة.  30لدیھم سجل مرضي من ردود الفعل التحسسیة لمدة  

 إرشادات مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها لألشخاص الذين حصلوا ع� لقاح كامل 

وس كورونا ( • ف من أخذهم للجرعة الثان�ة من    )COVID-19�عت�ب األشخاص قد حصلوا ع� لقاح كامل ضد ف�ي بعد أسبوعني
ف من أخذهم لقاح جو�سون آند جو�سون (Moderna) أو مودرنا ( Pfizerفايزر ( )  Johnson & Johnson) أو بعد أسبوعني

 المكون من جرعة واحدة. 
ا   • ي    إلرشادات مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها الجد�دة وفق�

 مايو، �مكن لألشخاص الذين حصلوا ع� لقاح كامل:   13الصادرة �ف
o ي توقفوا عن الق�ام به  ا أثناء ال��اء. استئناف األ�شطة الىت
o   ف ف الف�درال�ة أو المحل�ة أو قوانني ط القوانني  ذلك.   الوال�ة عدم الحاجة إ� ارتداء كمامة أو ممارسة التباعد االجتما�ي ما لم �ش�ت
o  .الخض�ع لالختبار حال مخالطتهم لشخص مصاب / ي الحجر الص�ي

 عدم االحت�اج إ� البقاء �ف
o   لمصاب ولم تظهر عليهم أعراضالذهاب إ� العمل حال مخالطتهم 
o  ي بيئة تجمع

 لغ�ي الرعا�ة الصح�ة عدم االضطرار إ� الحجر الص�ي بعد المخالطة المعروفة، إذا كانوا �ع�شون �ف
o  ) وس كورونا ي لإلصابة بف�ي  ) إذا لم تظهر عليهم أعراض دون مخالطة COVID-19اإلعفاء من الفحص/ االختبار الروتيىف
o وس كورونا (السفر داخل الوال�ات الم ي حجر  COVID-19تحدة دون الحاجة إ� الخض�ع الختبار ف�ي

) أو الدخول �ف
 ص�ي بعد العودة. 

mailto:https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Frecommendations%2Fpregnancy.html&data=04%7C01%7CKirstin.Short%40houstontx.gov%7C9322ce741e304d8d7cd808d905a2b1df%7C57a85a10258b45b4a519c96c7721094c%7C1%7C0%7C637547018600282033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vc5KjtjfeeEp9oPtV5tAR8rS0J%2Bea8AxO%2BWQoNbL058%3D&reserved=0
mailto:https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Frecommendations%2Fpregnancy.html&data=04%7C01%7CKirstin.Short%40houstontx.gov%7C9322ce741e304d8d7cd808d905a2b1df%7C57a85a10258b45b4a519c96c7721094c%7C1%7C0%7C637547018600282033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vc5KjtjfeeEp9oPtV5tAR8rS0J%2Bea8AxO%2BWQoNbL058%3D&reserved=0
mailto:https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Frecommendations%2Fpregnancy.html&data=04%7C01%7CKirstin.Short%40houstontx.gov%7C9322ce741e304d8d7cd808d905a2b1df%7C57a85a10258b45b4a519c96c7721094c%7C1%7C0%7C637547018600282033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vc5KjtjfeeEp9oPtV5tAR8rS0J%2Bea8AxO%2BWQoNbL058%3D&reserved=0
https://www.fda.gov/media/143890/download
https://www.fda.gov/media/143890/download
https://www.fda.gov/media/143890/download
https://www.fda.gov/media/143890/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
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o ) وس كورونا ف الدول دون الحاجة إ� الخض�ع الختبار ف�ي ي رحلتهم ما لم  COVID-19السفر بني
) قبل االنطالق �ف

ي حجر ص�ي ب
ا، لن �ضطروا إ� الدخول �ف عد العودة ما لم تطلب ذلك واليتهم  تطلب البلد المقصودة ذلك. أ�ض�

وس كورونا (  ) أثناء السفر. COVID-19القضائ�ة المحل�ة إذا اتبعوا بروتوكوالت السالمة الخاصة بف�ي
o ) وس كورونا ي اختبار ف�ي

ف رحلة العودة إ� COVID-19ال تزال النت�جة السلب�ة �ف ) مطل��ة قبل الصعود ع� منت
 الوال�ات المتحدة. 

 البيئات المدرس�ة:  •
o   ي ارتداء

) �جب أن �ستمروا �ف ف ف والموظفني ف واإلدار�ني  (ومن بينهم المدرسني
ً

ا كام� حىت األشخاص الذين تلقوا لقاح�
ي المدارس ألن غالب�ة الطالب لم يتلقوا اللقاح. 

 ال�مامات �ف

ن للصحة (   ) Houston Health Departmentإدارة هيوسنت

 الجرعات الثان�ة  •
o  ي ب�رسال معلومات  تجري إدارة هيو

وئف �د اإلل��ت ف للصحة عمل�ات التواصل عن ط��ق الرسائل النص�ة وال�ب سنت
وس كورونا ( ). تحتوي الرسائل ع� رابط استب�ان COVID-19لتحد�د مواع�د الجرعات الثان�ة من لقاح ف�ي

 لألشخاص للتسج�ل بأنفسهم لتحد�د موعد الجرعة الثان�ة. 
o   من الموعد المحدد المو� به ألخذ لقاح مودرنا (   ساعة   48- 24ُترسل الرسائل قبلModerna  ا.    28) الذي يبلغ  يوم�
o  ف للصحة إرسال �مكن لألشخاص الذين تأخروا عن الموعد المحدد لهم ألخذ للجرعة الثان�ة من إدارة هيوسنت

ون�ة إ�   . 5190-393-832أو االتصال بالرقم  HHDCOVID19.CRT@houstontx.govرسالة إل��ت
o   ب تنب�ه�  إذا حدث تغي�ي لمعلومات االتصال منذ تار�ــــخ حصول الشخص ع� جرعته األو� من إدارة الصحة، ف�ي

 . 832-393- 4220مركز االتصال ع� الرقم  
 

 الوصول والمساواة •
o  ف لل ي من إدارة هيوسنت ف بها ع� المستوى الوطىف ات�ج�ة معالجة الوصول والمساواة المع�ت صحة مواردها  تركز اس�ت

وس كورونا (  ي �كون فيها الناس أ��� عرضة للوفاة حال إصابتهم بف�ي ًة ع� المجتمعات الىت  ). COVID-19الحي��ة مبا�ث
o ) وس كورونا ف للصحة مؤ�ث قابل�ة اإلصابة المجتمع�ة بف�ي ) الخاص بمرا�ز CCVIاستخدمت إدارة هيوسنت

ي  الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها لتحد�د  ي الىت
�د�ة ذات األول��ة من المستوى األول والمستوى الثائف الرموز ال�ب

وس كورونا (  ).  COVID-19�كون فيها األشخاص أ��� عرضة للوفاة حال إصابتهم بـف�ي
o   ا�ات مع الع�ادات ة من خالل ال�ث ف للصحة إ� عمق هذە المجتمعات بع�ادات اللقاح المنت�ث تصل إدارة هيوسنت

ها من المنظمات المجتمع�ة الموثوقة.  المجتمع�ة والص�د  ل�ات وال�نا�س وغ�ي
o  ف للصحة استطالع آراء بالتجول ع� المنازل لتسج�ل األشخاص ع� الفور لع�ادات ُتجري إدارة هيوسنت

 التطع�م المجتمع�ة هذە. 
o   .ات�ج�ة ومرا�ز متعددة الخدمات ي مرا�ز صح�ة ذات مواقع اس�ت

ا �ف  يتم توف�ي اللقاح أ�ض�
o  .ي االنتقال إليها

ي جميع أنحاء المدينة وتوفر المساعدة �ف
ا مواقع التطع�م الجما�ي �ف ف للصحة أ�ض�  توفر إدارة هيوسنت

o ) "ستخدم الحملة المسماة "احصل ع� أفضل لقاح�Take Your Best Shot (  ف ي أطلقتها إدارة هيوسنت الىت
للصحة وسائل اإلعالم الجماع�ة مثل التلف��ون والراديو والمطبوعات ووسائل التواصل االجتما�ي واإلعالن ع�  

ي اللقاح. 
 مواقع ال��ب لتع��ز الثقة �ف

o ي المجتمع لتوط�د الثقة ب
ا�ات مع الشخص�ات الموثوقة �ف ا بتنم�ة ال�ث ف للصحة أ�ض� أن  تقوم إدارة هيوسنت

 اللقاحات آمنة وفعالة. 
 

ي وال�ة تكساس 
 إنهاء األوامر اإللزام�ة بارتداء ال�مامات �ن

ي   •
كات ب�عادة فتح   2021مارس    10أنهت وال�ة تكساس األوامر اإللزام�ة بارتداء ال�مامات ع� مستوى الوال�ة �ف وسمحت لل�ث

 ٪.  100أعمالها بنسبة  
اط ارتداء ال • ك ألصحاب األعمال قرار اش�ت ي التابعة لهم حسب رغبتهم.  و��ت

 �مامات داخل المبائف


