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 )COVID-19رسائل لقاح فیروس كورونا (
 2021یولیو،  28تم التحدیث بتاریخ:  

 الرسائل األساسیة 

 ) آمنة، وفعّالة، وجوھریة لتقریب حیاتنا إلى الوضع الطبیعي.  COVID-19لقاحات فیروس كورونا ( •
 ). COVID-19والوفاة؛ كما یساعد في تقلیل انتشار فیروس كورونا (تلقّي اللقاح یقي من المرض الخطیر، ودخول المستشفى،   •
غیر متلقّي   2021یولیو،  14فبرایر إلى   8) من COVID-19% من التكساسیین الذین ماتوا بسبب فیروس كورونا ( 99,5كان  •

 اللقاح.  
مرض، فإن بعض  ) یتحسنون في غضون أسابیع من الCOVID-19بالرغم من أن معظم المصابین بفیروس كورونا ( •

 األشخاص یعانون من حاالت قد تستمر ألشھٍر، وتشتھر باسم األعراض طویلة المدى.  
 ).  COVID-19تقّدم اللقاحات الوقایة من متحّورات الفیروس األشد عدوى المسببة لفیروس كورونا ( •
 بوجود المتحّور دلتا، فاللقاح أكثر ضرورةً من أي وقٍت مضى.  •
تُظھر البیانات أن دلتا یختلف عن النسخ السابقة من الفیروس: إنھ أكثر عدوى بكثیر، ویمكن أن یصاب بعض متلقّي اللقاح   •

 بدلتا في عدوى اختراق وقد یكون ُمعدیًا.  
 یجب تطعیم غیر متلقّي اللقاح واستمرار ارتدائھم الكمامات حتى یتلقّوا اللقاح بالكامل.  •
) بأن یرتدي  CDCاالنتقال الكبیرة والمرتفعة، توصي مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( في المناطق ذات معدالت  •

كمامة في األماكن العامة المغلقة للمساعدة في الحّد من انتشار المتحّور دلتا   الجمیع (بمن فیھم الذین تلقّوا اللقاح بالكامل) 
 ووقایة اآلخرین. 

) بارتداء الكمامات في الداخل على وجھ العموم، وھذا لكل المعلمین، CDCنھا (توصي مراكز مكافحة األمراض والوقایة م •
 ، بغض النظر عن وضعھم من تلقّي اللقاح. 12والموظفین، والطالب، والزائرین لمدارس الصفوف من الروضة إلى 

 تلقّي اللقاح 

 أو التأمین.إثبات اإلقامة، أو الجنسیة،  ھویة أو بطاقة  تلقّي اللقاح مجاني وال یشترط لھ  •
) متوفرة سواء بحجز مواعید أو بدون  Houston Health Departmentمواقع تلقّي اللقاح التابعة إلدارة ھیوستن للصحة ( •

 حجز ومنتشرة في جمیع أنحاء المدینة.  
 للعثور على موقع تلقّي لقاح قریب.   4220-393-832أو اتصل بالرقم   HoustonEmergency.orgتفضل بزیارة  •
) المجاني في منزلك للمؤھلین من المسنین، وذوي اإلعاقة، والمحاربین COVID-19لقاح فیروس كورونا (یتوفر  •

  لمعرفة إذا ما كنت مؤھالً. 832- 393-4301اتصل بالرقم   .القدامى
 للحصول على المساعدة بشأن اللقاح.  832- 393-5500یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة االتصال بالرقم   •

 المتحورة السالالت 

سالالت  )، تتغیر باستمرار من خالل الطفرات، ومن المتوقع ظھور  COVID-19(الفیروس الذي یسبب  مثلإن الفیروسات،  •
 جدیدة من الفیروس بمرور الوقت.   متحورة

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

 تنتشر سالالت متحورة عدیدة بنشاط في ھیوستن.  •
 عندما یستمر الفیروس في االنتشار، ھناك المزید من الفرص لیتغیر ولظھور سالالت متحورة جدیدة منھ.  •
 تلقّي اللقاح ھو أفضل طریقة للسیطرة على انتشار السالالت المتحورة.   •
 تشیر الدراسات إلى أن األجسام المضادة الناتجة عن تلقّي اللقاح تقي من السالالت المتحورة المعروفة.   •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
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 (األعراض طویلة المدى)  COVIDحاالت ما بعد  

) یتحسنون في غضون أسابیع من المرض، فإن  COVID-19كورونا (بالرغم من أن معظم األشخاص المصابین بفیروس  •
 ، وتشتھر باسم األعراض طویلة المدى.   COVIDحاالت ما بعد بعض األشخاص یعانون من  

 أنھا تستمر ألسابیع أو شھور بعد اإلصابة األولى بالعدوى.  یذكر الذین یعانون من األعراض طویلة المدى •
)، حتى لو كان المرض خفیفًا، أو لم تظھر علیھ  COVID-19یمكن أن یحدث ھذا ألي شخص أُصیب بفیروس كورونا ( •

 أعراض مبدئیة. 
ب، واإلسھال، ومشكالت  الشائعة على ضیق التنفس، واإلجھاد، والسعال، والصداع، وخفقان القل  COVIDتشتمل حاالت ما بعد  •

 النوم، والحّمى، والدوار، والطفح الجلدي، وألم العضالت، والتغیر في حاستّي التذّوق والشم، وتقلبات المزاج، وتشوش العقل. 
 

 معلومات عن اللقاح  

 أو أكثر.   %94تشیر إلى أن لقاحاتھما فعالة بنسبة   )Modernaمودرنا (و  ) Pfizer(   فایزر تجاربنتائج  •
 . %66تشیر إلى أن لقاحھا فعال بنسبة تزید عن   )Johnson & Johnsonآند جونسون ( جونسون تجارب نتائج •
) في حاالت الطوارئ  Johnson & Johnsonوجونسون آند جونسون ()  Modernaالتصریح باستخدام لقاحي مودرنا (  تم •

) لألشخاص الذین تبلغ Pfizerفایزر (  لقاح  عاًما فأكثر، كما تم التصریح باستخدام 18مع األشخاص الذین تبلغ أعمارھم  
 عاًما فأكثر.   12أعمارھم 

  6- 4بعد    الثانیة )Modernaولى وجرعة مودرنا (أسابیع من الجرعة األ 6-3) الثانیة بعد Pfizerیوصى بأخذ جرعة فایزر ( •
) إال الحصول على جرعة واحدة  Johnson & Johnsonأسابیع من الجرعة األولى. ال یتطلب لقاح جونسون آند جونسون (

 فقط.  
اللقاحات غیر قابلة للتبادل والتغییر. بالنسبة للقاحات المكونة من جرعتین، یجب أن یتلقى الشخص جرعتین من نفس اللقاح   •

 لضمان تحقیق أكبر قدر من الفعالیة.  
) أم ال. أظھرت الدراسات أن اللقاح  COVID-19تلقّى اللقاح بغض النظر عما إذا كنت قد أصبت بالفعل بفیروس كورونا ( •

 ). COVID-19فر تعزیًزا للوقایة لدى األفراد الذین تعافوا من فیروس كورونا (یو
 .  أثناء الحمل ) أي مخاوف تتعلق بالسالمة فیما یتعلق بتلقّي اللقاح CDCال تظھر بیانات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (  •
وس كورونا (  • ي لقاح ف�ي

ّ ي ال��ارة نفسها. لست بحاجة بعد ا COVID-19�مكنك تل�ت
  14آلن إ� االنتظار ) واللقاحات األخرى �ف

ي تطور بها أجسامنا الوقا�ة، والمعروفة باسم   ف التطع�مات. أظهرت التجارب مع اللقاحات األخرى أن الط��قة الىت ا بني يوم�
ا أو مع لقاحاٍت   ي العموم عند إعطاء اللقاح منفرد�

ي اللقاح واآلثار الجانب�ة الُمحتملة �ي نفسها �ف
ّ االستجابة المناع�ة، بعد تل�ت

 ى. أخر 
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 (
العودة ألخذ جرعة ثانیة (في  سیحصل المتلقون على بطاقة تطعیم تشیر إلى اللقاح ورقم الدفعة التي تلقوھا ومتى یجب علیھم  •

 حال كان ذلك مطلوبًا). 

 السالمة والفعال�ة 

) بناًء على  FDAبعد مراجعة صارمة أجرتھا إدارة الغذاء والدواء ( في حاالت الطوارئ تمت الموافقة على استخدام اللقاحات  •
 العلمیة حول السالمة والفعالیة التي تم جمعھا من خالل التجارب السریریة الكبرى. األدلة 

 خضع األشخاص من أعراق وأجناس مختلفة الختبارات اللقاح في تجارب سریریة كبرى إلثبات أنھا آمنة وفعالة تماًما.  •
)، لھذا ال  COVID-19س كورونا () على فیروسات حّیة تسبب فیروCOVID-19ال یحتوي أيٌّ من لقاحات فیروس كورونا ( •

 ). COVID-19یمكن أن یصیبك اللقاح بمرض فیروس كورونا (
 اللقاحات ال تغیر الحمض النووي.   •
 ) باستخدام علٍم موجود منذ عقود. COVID-19جرى تطویر لقاحات فیروس كورونا ( •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html
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
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
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آالم العضالت وآالم المفاصل. تظھر ھذه  من ضمن اآلثار الجانبیة للقاح اإلعیاء والصداع والحمى والقشعریرة والغثیان و •
 في غضون یوم أو یومین.  وتختفياآلثار الجانبیة أن اللقاح یسري مفعولھ 

دقیقة على األقل لتوقع أي رد فعل تحسسي أكثر خطورة. یجب مراقبة األشخاص الذین   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 

تُظھر البیانات أن المتحّور دلتا یختلف عن النسخ السابقة من الفیروس: إنھ أكثر عدوى بكثیر، ویمكن أن یصاب بعض متلقّي   •
 اللقاح بدلتا في عدوى اختراق وقد یكون ُمعدیًا.  

 تطعیم غیر متلقّي اللقاح واستمرار ارتدائھم الكمامات حتى یتلقّوا اللقاح بالكامل. یجب  •
بأن یرتدي الجمیع   )CDCمنھا ( توصي مراكز مكافحة األمراض والوقایة في المناطق ذات معدالت االنتقال الكبیرة والمرتفعة،  •

(بمن فیھم الذین تلقّوا اللقاح بالكامل) كمامة في األماكن العامة المغلقة للمساعدة في الحّد من انتشار المتحّور دلتا ووقایة  
 اآلخرین. 

ن، والموظفین، توصي مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا بارتداء الكمامات في الداخل على وجھ العموم، وھذا لكل المعلمی  •
 ، بغض النظر عن وضعھم من تلقّي اللقاح. 12والطالب، والزائرین لمدارس الصفوف من الروضة إلى 

 ) Houston Health Department( إدارة ھیوستن للصحة

 الوصول والمساواة  •
o  ة مواردھا  تركز استراتیجیة معالجة الوصول والمساواة المعترف بھا على المستوى الوطني من إدارة ھیوستن للصح

 الحیویة مباشرةً على المجتمعات التي یكون فیھا الناس أكثر عرضة للوفاة حال إصابتھم بفیروس كورونا  
)COVID-19 ( . 

o  استخدمت إدارة ھیوستن للصحة مؤشر قابلیة اإلصابة المجتمعیة بفیروس كورونا )CCVI(   الخاص بمراكز السیطرة
على األمراض والوقایة منھا لتحدید الرموز البریدیة ذات األولویة من المستوى األول والمستوى الثاني التي یكون  

 .  ) COVID-19(رونا فیھا األشخاص أكثر عرضة للوفاة حال إصابتھم بـفیروس كو
o   تصل إدارة ھیوستن للصحة إلى عمق ھذه المجتمعات بعیادات اللقاح المنتشرة من خالل الشراكات مع العیادات

 المجتمعیة والصیدلیات والكنائس وغیرھا من المنظمات المجتمعیة الموثوقة.  
o اص على الفور لعیادات التطعیم تُجري إدارة ھیوستن للصحة استطالع آراء بالتجول على المنازل لتسجیل األشخ

 المجتمعیة ھذه.  
o   .یتم توفیر اللقاح أیًضا في مراكز صحیة ذات مواقع استراتیجیة ومراكز متعددة الخدمات 
o   .توفر إدارة ھیوستن للصحة أیًضا مواقع التطعیم الجماعي في جمیع أنحاء المدینة وتوفر المساعدة في االنتقال إلیھا 
o  "تستخدم الحملة المسماة "احصل على أفضل لقاح)Take Your Best Shot (  التي أطلقتھا إدارة ھیوستن للصحة

وسائل اإلعالم الجماعیة مثل التلفزیون والرادیو والمطبوعات ووسائل التواصل االجتماعي واإلعالن على مواقع  
 الویب لتعزیز الثقة في اللقاح.  

o  ًا بتنمیة الشراكات مع الشخصیات الموثوقة في المجتمع لتوطید الثقة بأن اللقاحات  تقوم إدارة ھیوستن للصحة أیض
 آمنة وفعالة. 

 إنھاء األوامر اإللزامیة بارتداء الكمامات في والیة تكساس 

وسمحت لألعمال التجاریة   2021مارس  10أنھت والیة تكساس األوامر اإللزامیة بارتداء الكمامات على مستوى الوالیة في   •
   . %100إعادة فتح أعمالھا بنسبة ب 

 .  الوالیة ال تستطیع الحكومات المحلیة فرض أوامر تتجاوز قیود  •
 ویُترك ألصحاب األعمال التجاریة الخاصة قرار إذا ما كان ارتداء الكمامات ال یزال مطلوبًا داخل مبانیھم.   •

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

