
 لماذا علّي أن أتلقى لقاًحا
مضاًدا لفیروس كوفید-19؟

مرض فیروس كورونا (كوفید-19) ھو مرض جدید، ویتطلب لقاحات جدیدة. ومن الذكاء طرح أسئلة تتعلق بمدى نجاح اللقاح، وما إذا كان آمًنا 
ما إذا كان الحصول علیھ سھالً.

لقاحات كوفید-19 
تنقذ األرواح

جمیع لقاحات كوفید-19 الثالثة المعتمدة لالستخدام في الوالیات المتحدة 
- فایزر-بیونتك، ومودیرنا، وجونسون آند جونسون (جانسین) - أعطت نتائج جیدة 

جًدا في تجارب سریریة كبیرة.

اآلثار الجانبیة الشدیدة الناتجة عن لقاحات كوفید-19 نادرة للغایة. فقد أبلغ عدد 
صغیر من األشخاص عن حدوث تجلط نادر وشدید في الدم بعد تلقي لقاح 

جونسون آند جونسون بأسبوع إلى أسبوعین - 
بمعدل 7 حاالت لكل ملیون (1) حالة تطعیم

 بین النساء الحوامل من عمر 18 إلى 49 عاًما.

لقاحات كوفید-19 
آمنة

معظم األشخاص یصابون باستجابة مناعیة أو آثار جانبیة 
طفیفة مثل التھاب الذراع أو الصداع من لقاحات كوفید-19.

العدید من األشخاص المختلفین تلقوا لقاح كوفید-19 بنفس 
وحصلوا على النتائج الرائعة نفسھا ،منھم أصحاب البشرة 

السوداء، والسكان األصلیون، وأشخاص ذوو األعراق 
المختلفة، وأشخاص مصابون بحاالت مرضیة، و نساء 

حوامل

من المرجح أن یكون األشخاص الذین 

تلقوا اللقاح محصنین ضد 
فیروس كوفید-19.
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أكثر من 157 ملیون شخص 
في أرجاء الوالیات المتحدة تم تطعیمھم بالكامل 

بدًءا من 6 یولیو/تموز?

ما یناھز ملیون حقنة لقاح كوفید19- 
تم إعطاؤھا في رود أیالند، بدًءا من 7 یولیو،/تموز?

احتمالیة اإلصابة بمرض شدید من فیروس كورونا 
المستجد (كوفید-19) أعلى كثیًرا من احتمالیة 

اإلصابة بآثار جانبیة خطیرة من اللقاح.

نتحدث، سوف نسأل، سوف نسوق األسباب - لكن األكثر أھمیة ھو أننا نرید للجمیع أن یتلقوا اللقاح.“” ھذا أمر مھم من أجل مجتمعنا،ھذا أمر مھم من أجل حاضرنا ومن أجل مستقبلنا. سوف نتواصل، سوف 
Pastor Howard Jenkins، كنیسة بیثیل أیھ إم إي، بروفیدینس

ال یمكن أن تتسبب اللقاحات في إصابتك بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19).وال تؤثر اللقاحات في القدرة على اإلنجاب أو الحمل. فقد ثبت أنھا آمنة وفعالة في أثناء 
الحمل.ولیس ھناك دلیل على أنھا یمكن أن تؤثر في الخصوبة. وال یمكنھا أن تغیر حمضك النووي. بل إذا كنت قد أُِصبَت بمرض كوفید19-، فال یزال یتعین علیك الحصول على 

اللقاح لحمایتك من المتغیرات األخرى. 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine
https://ri-department-of-health-covid-19-data-rihealth.hub.arcgis.com/
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
https://covid.ri.gov/
https://covid.ri.gov/vaccination
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البأس أنھ ال زالت لدیك أسئلة. تحدث إلى مقدم خدمات رعایة صحیة محل ثقة. تفضل بزیارة: C19vaccineRI.org لتعرف المزید. أرسل رسالة إلكترونیة إلى عنوان 
البرید اإللكتروني:

RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov أو اتصل على: 8022-222-401 لطرح أي سؤال یتعلق بكوفید-19.

bit.ly/vaxRIcommunity :اعرف المزید عن لقاحات كوفید-19 من قادة المجتمع على

لقاحات كوفید-19 ترتكز على عقود 
من العلم والعمل

تضافرت جھود الباحثین في كافة أنحاء العالم من أجل تطویر لقاحات 
كوفید-19 بسرعة ألن العدید من األرواح في خطر. ولم یغفلوا أي خطوات 

في دراسة واختبار لقاحات كوفید-19.

لقاحات كوفید-19 مجانیة لجمیع 
األشخاص في رود أیالند

اللقاحات ال تكلفك شیًئا. ال تحتاج إلى تأمین. ال یتعین علیك إعطاء معلومات 
عن حالة الھجرة. 

یتم تحدید مواعید تلقي اللقاح بالقرب من معظم األحیاء. تفضل بزیارة: 
health.ri.gov/vaccinesites وتعّرف على موقع تطعیم لقاحات 

كوفید19- بالقرب منك.

یمكنك الحصول على المساعدة في إیجاد عیادة، والحصول على النقل، 
وكذلك تحدید موعد بلغات متعددة باالتصال على رقم الھاتف: 

1779-930-844 أو 211. وإذا لم تكن تستطیع مغادرة منزلك فیمكنك 
طلب شخص لیحضر اللقاح إلیك عن طریق زیارة موقع الویب:

.C19vaccineRI.org 

یمكنك اختیار لقاح كوفید-19 الذي تتلقاه عند تحدید الموعد 
تفضل بزیارة c19vaccineri.org لمعرفة المزید.

كلما زاد عدد األشخاص الذین یحصلون على اللقاح أسرعت الجائحة إلى الزوال. فإن حصل جمیع سكان رود أیالند على اللقاح عندما 
یحین دورھم یمكننا العودة إلى حیاتنا مع أسرتنا وأصدقائنا، وإلى العمل والمدرسة والمرح. حقنتك تتقدم بنا خطوة إلى ھذه الغایة.

لیست ھناك منتجات لحم خنزیر، أو 
حمض نووي، أو خالیا جنینیة في 

اللقاحات.
أكثر من 180 موقًعا لتلقي اللقاح في 

أرجاء رود أیالند.

تحصل على اللقاح.“” أعتقد أنك أیًضا تتحمل مسؤولیة تجاه نفسك وتجاه مجتمعك وتجاه أسرتك أن تقوم بالبحث وأن 
Virginia L. Thimas، عضو كنیسة بیثیل أیھ إم إي، بروفیدینس

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/role-vaccine-recommendations.html
https://rihealth.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=68a3760359bb4be6b0a582902f8588be&center=-70.9407,41.7858&level=8
https://covid.ri.gov/vaccination
https://covid.ri.gov/vaccination
https://covid.ri.gov/vaccination
https://www.youtube.com/watch?v=Pd5UC64SB2k
https://covid.ri.gov/
https://covid.ri.gov/vaccination



