الرسائل الخاصة بلقاح كوفيد19-
آخر تحديث يف  23مارس 2021
الرسائل الرئيسية
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ً
وافقت إدارة األغذية واألدوية األمريكية حاليا عىل ترخيص استخدام اللقاحات من رشكات  Pfizerو Moderna
و  Johnson & Johnsonيف حاالت الطوارئ.
ُ
الت ُجمعت يف تجارب شيرية واسعة النطاق وراجعها العلماء يف إدارة األغذية واألدوية بدقة أن اللقاحات
تظهر المعلومات ي
بفيوس كوفيد.19-
كبية يف الوقاية من األعراض الشديدة وحاالت الوفاة المتصلة ر
آمنة وفعالة وذات كفاءة ر
تلق جرعة
لتوفي أقىص قدر من الحماية،
جرعتي
تلق
ر
ر
ي
بالتال سيحتاج األشخاص إل ي
يتطلب لقاحا  Pfizerو  Modernaي
ثانية من نفس اللقاح يف فية ثالثة إل ستة أسابيع (من أجل  ،)Pfizerوأربعة إل ستة أسابيع (من أجل .)Moderna
تلق جرعة واحدة فقط.
يتطلب لقاح  Johnson & Johnsonي
ً
التأمي أي رسوم الزمة للقاح .لن يتم
سيغط
تأمي،
سيتم ر
ر
توفي اللقاح مجانا لمن يريده .بالنسبة لألشخاص الذين لديهم ر
ي
تأمي.
تحصيل رسوم من األشخاص الذين ليس لديهم ر
اعتبارا من تاري خ  29من شهر مارس  ,سوف ر
البالغي .
تباش أدارة صحة والية تكساس بفتح اللقاح لجميع
ر
المؤهلي االنضمام إل قائمة االنتظار الخاصة بإدارة الصحة يف هيوسي عىل الرابط
يمكن لألشخاص
ر
ً
 .HoustonEmergency.org/covid19يمكن لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60عاما والذين يحتاجون إل مساعدة
يف التسجيل االتصال بالرقم  ،832-393-4301ويمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة االتصال بالرقم  ،832-393-5500ويمكن
ألي شخص آخر االتصال بالرقم .832-393-4220
مع زيادة توافر اللقاح يف عام  ،2021سيتمكن األشخاص من الحصول عىل اللقاح يف مكاتب األطباء والصيدليات
غيها من المواقع "التقليدية".
والمستشفيات و ر
ُ
حاول القيام بأفضل ما يف وسعك إلنهاء الوباء من خالل أخذ أول لقاح يتاح لك.
حت عندما تكون اللقاحات متاحة ،سيحتاج الناس إل اتخاذ االحتياطات مثل تغطية الوجه باألقنعة ،وممارسة التباعد
الت تنتجها اللقاحات.
االجتماع مع تقديم اللقاح للمزيد من الناس وتعلم المزيد عن المناعة ي
ي

المعلومات الخاصة باللقاح
•

•
•
•
•
•
•

أعلنت رشكتا  Pfizerو  Modernaعن نتائج التجارب الت تشي إل أن لقاحهما فعال بنسبة  ٪94أو ر
أكي .يمكن االطالع
ر
ي
عي زيارة صحائف الحقائق الصادرة عن إدارة األغذية واألدوية :رشكة  | Pfizerرشكة
عىل ورقة الحقائق الخاصة
باللقاحي ر
ر
.Moderna
ر
تشي إل أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن  .%66ورقة الحقائق
الت ر
أعلنت شكة  Johnson & Johnsonعن نتائج التجارب ي
عىل موقع إدارة األغذية واألدوية من أجل .J&J
جرعتي من نفس اللقاح لضمان
الجرعتي ،يجب أن يتلق الشخص
غي قابلة للتبديل .بالنسبة للقاحات ذات
اللقاحات ر
ر
ر
أقىص قدر من الفعالية.
ً
ً
تلق جرعة  Pfizerالثانية بعد  21يوما من الجرعة األول ،وجرعة  Modernaبعد  28يوما من الجرعة األول.
يوىص ب ي
تشي إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCإل أنه يمكن إعطاء الجرعات الثانية خالل فية تصل إل  42يوماً
ر
من الجرعة األول .ال يوجد سبب إلعادة تقديم الجرعة األول من جديد إذا تم إعطاء الجرعة الثانية بشكل متأخر.
يوىص مركز السيطرة عىل األمراض ( )CDCبتقديم اللقاح لألشخاص بغض النظر عما إذا كان لديهم تاري خ من اإلصابة
ي
فيوس كوفيد.19-
ب ر
يجب عىل النساء الحوامل والمرضعات مناقشة الخيارات المتاحة لهن مع مقدم الرعاية الصحية.

•

•
•
•
•
•

إذا حصلت عىل لقاح كوفيد ،19-عليك االنتظار ً 14
يوما عىل األقل قبل الحصول عىل أي لقاح آخر ،بما يف ذلك لقاح
ً
أوال ،فانتظر ً 14
يوما عىل األقل قبل الحصول عىل لقاح كوفيد19-
األنفلونزا أو القوباء المنطقية .إذا حصلت عىل لقاح آخر
الخاص بك.
ً
ً
ً
تلق اللقاح لمدة  90يوما عىل األقل إذا تلقيت عالجا سلبيا باألجسام المضادة (األجسام المضادة وحيدة النسيلة
قم بتأجيل ي
أو بالزما النقاهة) كجزء من عالج كوفيد.19-
جرعتي تفصل بينهما ثالثة أسابيع (بالنسبة للقاح  )Pfizerأو
يتم إعطاء اللقاح عىل شكل حقنة يف العضالت يف سلسلة من
ر
أربعة أسابيع (بالنسبة للقاح )Moderna؛ أو كجرعة وحيدة (.)Johnson & Johnson
الت تلقوها ومت (إذا ما كان) يجب عليهم العودة
سيحصل المتلقون عىل بطاقة تطعيم ر
تبي اللقاح ورقم الدفعة ي
لجرعة ثانية.
ال يزال لقاح  AstraZenecaقيد التطوير.
لكل لقاح مرشح متطلبات تخزين وجرعة مختلفة:
اللقاح المرشح

درجات حرارة الشحن والتخزين

الزمت
الجرعة والفاصل
ي

Pfizer

ميدة
اليودة ( 5 ،)-70oCأيام ر
مجمدة شديدة ر

جرعتي بينهما  3أسابيع
ر

Moderna

ميدة
مجمدة 30 ،يوما ر

جرعتي بينهما  4أسابيع
ر

& Johnson
Johnson

ميدة
مجمدة ) 3 ،(-20oCأشهر ر

جرعة واحدة

AstraZeneca

ميدة
ر

جرعتي بينهما  4أسابيع
ر

األمان والفعالية
•
•
•
•

ً
وبناء عىل األدلة
وافقت إدارة األغذية واألدوية عىل استخدام اللقاحات يف حاالت الطوارئ بعد مراجعة صارمة من قبلها
الكبية.
الت تم جمعها من خالل التجارب الرسيرية
ر
العلمية حول السالمة والفعالية ي
يمكن االطالع عىل مسار لقاح كوفيد 19-لدى إدارة األغذية واألدوية األمريكية من مرحلة البحث إل مرحلة ترخيص
االستخدام يف حاالت الطوارئ يف حال الرغبة بمعرفة المزيد من التفاصيل حول عملية موافقة إدارة األغذية واألدوية.
قد تشمل اآلثار الجانبية التعب والصداع والحىم والقشعريرة والغثيان وآالم العضالت وآالم المفاصل .تظهر هذه اآلثار
يومي.
الجانبية أن اللقاح ناجح.
ستختق هذه األعراض يف غضون يوم أو ر
ي
ر
تحسس أكي خطورة .يجب مراقبة األشخاص الذين لديهم
متلق اللقاح لمدة  15دقيقة عىل األقل لرد فعل
يجب مراقبة
ي
ي
تاري خ من ردود الفعل التحسسية لمدة  30دقيقة.

إرشادات مراكز السيطرة عىل األمراض لمن تلقوا التلقيح بالكامل
•
•

أسبوعي من الجرعة الثانية من  Pfizerأو  Medrnaأو بعد
يعتي الشخص حصل عىل لقاح كامل ضد كوفيد 19-بعد
ر
ر
أسبوعي من الجرعة الوحيدة من لقاح .Johnson & Johnson
ر
ً
طبقا للتوجيهات الجديدة الصادرة عن مركز السيطرة عىل األمراض ،يمكن األشخاص الذين أتموا تلقيحهم بالكامل القيام
يىل:
بما ي
االجتماع.
 oزيارة أشخاص آخرين تم تلقيحهم بالكامل يف الداخل من دون ارتداء أقنعة أو ممارسة التباعد
ي

•

 oزيارة مع أشخاص لم يتلقوا اللقاح من عائالتهم ممن هم معرضون لخطر منخفض باإلصابة بحالة كوفيد19-
االجتماع.
شديدة يف المنازل من دون ارتداء أقنعة أو ممارسة التباعد
ي
الصح/الفحوص إذا كان المرء عىل احتكاك بمرء مصاب.
 oاالمتناع عن الحجر
ي
ً
يىل:
أما حاليا ،يجب عىل األشخاص الذين أتموا تلقيحهم بالكامل القيام بما ي
االجتماع يف األماكن العامة.
 oارتداء األقنعة وممارسة التباعد
ي
خطية أو الذين
أكي لإلصابة بأمراض
االجتماع حول األشخاص
 oارتداء األقنعة أو ممارسة التباعد
ر
المعرضي لخطر ر
ر
ي
أكي.
لديهم أحد أفراد العائلة معرض لخطر ر
االجتماع حول األشخاص من أش متعددة
 oارتداء األقنعة وممارسة التباعد
ي
والكبية.
 oتجنب التجمعات المتوسطة
ر
 oالخضوع لالختبار يف حال المعاناة من أعراض كوفيد.19-
 oاتباع إرشادات أصحاب العمل.

إدارة الصحة يف هيوست
•

•

الجرعات الثانية:
ون بمعلومات لجدولة الجرعات الثانية من
عي الرسائل النصية ر
 oتتواصل إدارة الصحة يف هيوسي ر
والييد اإللكي ي
الذان لموعد جرعة ثانية.
لقاح كوفيد .19-تحتوي الرسائل عىل رابط استبيان لألشخاص للتسجيل
ي
ً
 oيتم إرسال الرسائل قبل  48-24ساعة من تاري خ االستحقاق الموىص به والذي يبلغ  28يوما .ر
يرج االتصال فقط
الزمت.
إذا لم تكن قد تلقيت رسالة خالل هذا اإلطار
ي
 oيجب عىل األشخاص الذين يعانون من صعوبة يف استخدام اإلنينت أو التكنولوجيا وأولئك الذين ال يتلقون رسالة
نصية االتصال بمركز اتصال كوفيد 19-عىل الرقم .832-393-4220
تغيت معلومات االتصال منذ أن تلق الشخص جرعته األول من وزارة الصحة ،رفي رج تنبيه مركز االتصال.
 oإذا ر
طريقة الوصول ئ
ال اللقاح والمساواة
 oتشمل اسياتيجية وزارة الصحة يف هيوسي فيما يتعلق بالمساواة والوصول إل اللقاح:
الجماع مثل  Bayou City Event Centerو  Delmar Stadiumو
▪ مواقع التطعيم
ي
 The Parking Spotو .NRG Park
▪ المراكز متعددة الخدمات والمراكز الصحية.
▪ عيادات المجتمع الموثوقة والصيدليات والمنظمات األخرى .تشمل األمثلة مرافق  Harris Healthمثل
الصح ومركز Settegast
الصح ومركز El Franco Lee
الصح ومركز Gulfgate
مركز MLK
ي
ي
ي
الصح؛ المراكز الصحية الفيدرالية المؤهلة بما يف ذلك عيادة  Ibn Sinaوعيادة HOPE؛ وUMMC؛ و
ي
وغيها.
Krogerو ،Walgreensوالقنصلية المكسيكية ر
 oومع تزايد اإلمدادات ،تتوقع اإلدارة ر
نرس فرق عمل متنقلة يف المجتمعات المحلية الضعيفة وزيادة مواقع تقديم
اللقاحات ومقدميها.

نهاية أالوامر بارتداء القناع الخاص بوالية تكساس
•
•
•
•

أنهت والية تكساس وجوب ارتداء القناع عىل مستوى الوالية ف  10مارس  2021وسمحت ر
للرسكات بإعادة فتح أعمالها بكل
ي
استيعابها وبنسبة .%100
يمكن ألصحاب األعمال تحديد ما إذا كانت األقنعة ال تزال مطلوبة ضمن ممتلكاتهم.
تستمر مرافق مدينة هيوسي يف طلب األقنعة.
تشجع إدارة الصحة يف هيوسي الناس عىل االستمرار يف ارتداء األقنعة يف األماكن العامة حت يتم تطعيم المزيد
من األشخاص.

