
Covid-19 Vaccine
لقاح حقائق  COVID-19 بيان 
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لقاح • يمنعك  بسبب Covid-19 سوف  شديد  لمرض  التعرض  .Covid-19 من 

اللقاح • نجاح  لضمان  الجرعات  كلتا  تلقي  ويجب  بعيدا.  أسابيع   3-4  ، � جرعت��  �
�� اللقاح  إعطاء  .يتم 

لقاح • يحتوي   � Covid-19 تطعيمه تم  الذي  الشخص   �
�� المرض   �

�� التسبب  خطر  يحمل  حيو�  وس  ف�� .ع� 

للقاح ا حول 



ئعة لشا ا �سئلة  ا

؟Covid-19 هل أحتاج للحصول ع� اللقاح إذا كان لدي بالفعل •

قد � تدوم طوي°ً ، ولكن هناك حاجة إ§ إجراء المزيد  COVID-19  نعم. تش�� ا�»دلة المبكرة إ§ أن الحصانة  من تناول 

 التطعيم حµ́ حوا§� 90 يوما من COVID-19 من الدراسات لفهم هذا بشكل أفضل. ومع ذلك، يجب أن تؤجل تلك ال�µ́ كان  

.vaccine  التشخيص.  است½¼ طبيبك لمعرفة أفضل وقت يجب أن تتلقى

هل هناك آثار جانبية شديدة للقاح كوفيد19-؟ • 

� حا�ت نادرة هناك آثار جانبية شديدة من 
��.COVID-19 vaccination فقط 

� موقع الحقن،و  50 ٪ وضعت ردود فعل نظامية  مثل 
��ة ا�»جل  حوا§� ٪15 من الناس  الذين عانوا من أعراض قص��

  � .الصداع ، وقشعريرة ، والتعب أو آ�م العض°ت أو الحمى ال�µ́ تستمر ليوم أو يوم��

 !هذه ا�Èثار الجانبية تش�� إ§ أن الجهاز المناعي يستجيب للقاح، وهذا هو العمل 

هل أحتاج إ§ ارتداء قناع بعد تلقيحي؟ •

.Covid-19 لقدرته ع� الوقاية من ا�»مراض الشديدة والوفاة من Covid-19 نعم. وقد تم تطوير واختبار لقاح 

ليس من الواضح ما إذا كان هذا اللقاح سيمنع العدوى بدون أعراض وانتشارها، لذلك قد تكون قادًرا ع� 

وس دون الشعور با�»عراض بنفسك بعد تلقي اللقاح  .ن½¼ الف��

؟ • �Íخبار مقدم التطعيم عن نف Î� ما الذي أحتاجه  

 o إذا كان لديك

حساسية -

الحمى -

يف أو استخدام مميع الدم - �  اضطراب ال��

إذا كنت ُمَنَتَماة أو تأخذ  دواًء يؤثر ع� جهازك المناعي -

 إذا كنت حام°ً، خطط لتصبحي حام°ً أو مرضعة -

Covid-19 تلقى لقاح آخر من لقاح -

 



ر د مصا

www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/featured-topic/
covid-19-vaccine-myths-debunked

www.health.clevelandclinic.org/
8-common-covid-19-vaccine-myths-explained/

ا�جت�عي لتواصل  ا ئل  لوسا مة  لعا ا ركات  �شا ) COVID ا لفعل با ترجمتها   (�ت 
www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/

covid-19-social-media-toolkit

يو أوها و�ية   � لزمني  ا لجدول   ا

!هذا ا�رتباط يحتوي ع� صور �راحل توزيع أوهايو من اللقاح، ترجم بالفعل

www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/
covid-19-vaccination-program

#InThisTogetherOhio

#MasksOnOhio
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