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 :COVID-19لقاحات 
 األسئلة األكثر شیوًعا

 

 ؟(COVID-19)ما فوائد تلقِّي لقاح 
، ویمكن أن یحمي عائلتك ومجتمعك من المرض. یُعد تلقي (COVID-19)إن تلقي اللقاح قد یحمیك من اإلصابة بفیروس 

، وحتى تتمكن مجتمعاتنا من العودة أوضاعھا (COVID-19)اللقاح من الخطوات المھمة من أجل الحّدِ من انتشار وباء 
 الطبیعیة.

 

 ؟(COVID-19)ما اللقاحات الُمتاحة فیما یتعلق 
 حتى اآلن، یوجد لقاحان معتمدان:

 ) لقاحCOVID-19بیونتیك (-بیونتیك شركة فایزر-) من شركة فایزرPfizer BioNTech( 
 ) لقاحCOVID-19) من شركة مودیرنا (Moderna( 

ولقد أثبت كال اللقاحین فاعلیتھما في التصدي للفیروس، كما أن ھناك مجموعة من الدراسات واألبحاث التي أُجریت للتأكد من 
 سالمة تلك اللقاحات على العامة.

 

 من الذي یجب علیھ تلقي اللقاح؟

) أما األفراد الذین Pfizer BioNTechبیونتیك (-عاًما فما فوقھا تلقي لقاح شركة فایزر 16یمكن لألفراد البالغین من العمر 
 ).Modernaعاًما فما فوقھا فیمكنھم تلقي لقاح مودیرنا ( 18یبلغون من العمر 

 

 متى یمكنني الحصول على اللقاح؟

تستخدم والیة مین منھًجا قائًما على مجموعة مراحل من أجل عملیات التحصین. وحتى اآلن، نحن في المرحلة األولى. أثناء 
ھذه المرحلة، یجري تحصین كّلٍ من العاملین في مجال الرعایة الصحیة وُمسعفي الطوارئ والمساعدین في مرافق الرعایة 

ًما فما فوقھا. وسوف تشمل المرحلة التالیة من اللقاح تحصین البالغین وكبار السن عا 70وكبار السن الذین تجاوزت أعمارھم 
 عاًما ممن یعانون من حاالت صحیة خطیرة. 69-65الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

 .2021قد تتوفر اللقاحات من أجل العامة في صیف 

 

 كیف یتم تلقي اللقاح؟

بیونتیك -یتم تلقي كال اللقاحین عن طریق الحقن في عضلة الذراع ویحتاج الفرد إلى جرعتین. فیما یتعلق بلقاح شركة فایزر
(Pfizer BioNTech) یتم تقدیم الجرعة الثانیة بعد أسبوعین من الجرعة األولى. وفیما یتعلق بلقاح شركة مودیرنا ،

(Moderna)شھر من الجرعة األولى. ، یتم إعطاء الجرعة الثانیة بعد 

 ؟(COVID-19)فة المزید من المعلومات عن لقاح ھل ترغب في معر
یمكنك إرسال ما لدیك من أسئلة واستفسارات على البرید اإللكتروني 
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 الشخص الذي سوف یزودني باللقاح قبل أن أتلقى جرعة اللقاح؟ما الذي یجب عليَّ إخباره للجھة أو 

 تعاني منھا بما في ذلك: بأي حاالت طبیة ینبغي لك إخبار الجھة أو الشخص الذي سوف یعطیك اللقاح
 أي نوع من أنواع الحساسیة •
 الحمى •
 اضطرابات النزیف أو إذا كنت تتناول أي دواء من أدویة سیولة الدم. •
 المناعة أو إذا كنت تتناول أي أدویة تؤثر على جھازك المناعي.ضعف  •
 المرأة الحامل أو التي تنوي الحمل •
 الُمرضعة •
 (COVID-19)من تلقوا أي لقاحات أخرى لعالج  •

 

ھل ھناك أي أعراض جانبیة؟ ما الذي یجب عليَّ فعلھ إذا ما عانیت من أي من األعراض 
 الجانبیة للقاحات؟

من بعض األعراض الجانبیة الخفیفة جراء تناول اللقاح. وھذه ردة فعل طبیعیة للجسم وسریعًا ما تختفي تلك قد تعاني 
) مثل (األلم في العضالت، والصداع، COVID-19األعراض في غضون أیام قلیلة. قد تتشابھ اآلثار الجانبیة مع أعراض (

 النادر احتمالیة تعرضك آلثار جانبیة خطیرة.والقشعریرة) وغالبًا ما تظھر بعد الجرعة الثانیة. ومن 

 

 ھل یمكنني الحصول على اللقاح إذا كنت حامًال أو ُمرضعة؟

 ینبغي لِك مناقشة الخیارات المتاحة أمامِك مع طبیب الرعایة الصحیة الخاص بك أو موظفة الصحة المجتمعیة.

 

 عليَّ تلقي اللقاح؟ ) فھل ال یزال من الواجبCOVID-19قد أُصبت من قبل بفیروس (

، فمن األفضل تلقي اللقاح. یمكنك الحصول على اللقاح في أي فترة )COVID-19(حتى وإن كنت قد أُصبت من قبل بفیروس 
 ).COVID-19بعد تعافیك من فیروس (

 

 إنني أعاني من حالة مرضیة حالیة، ھل من اآلمن أن أتناول اللقاح؟
ینبغي لك مناقشة أي من الحاالت الصحیة التي تعاني منھا أو أي من المخاوف التي تساورك مع طبیب الرعایة الصحیة  

 الخاص أو مسؤول الصحة الُمجتمعیة لتقریر ما إذا كان من اآلمن تناول اللقاح أم ال.

 

 ؟(COVID-19)ھل یمكن أن یتسبب ھذا اللقاح في إصابتي بفیروس 
 ).COVID-19یتسبب اللقاح في إصابتك بفیروس (ال، لن 

 ؟(COVID-19)فة المزید من المعلومات عن لقاح ھل ترغب في معر
یمكنك إرسال ما لدیك من أسئلة واستفسارات على البرید اإللكتروني 
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 اللقاح؟ما ھي مكونات 

ف على قائمة المكونات التي  أيٌّ منال یدخل في تركیب أّيٍ من اللقاحین  البیض والمواد الحافظة أو الالتكس. یمكنك التعرُّ
 تدخل في تركیب اللقاح من ھنا:

 Pfizer BioNTech :(https://www.fda.gov/media/144414/downloadبیونتیك (-لقاح شركة فایزر •
 Moderna :(https://www.fda.gov/media/144638/downloadلقاح شركة مودیرنا ( •

 

 ھل من األفضل أن یكون مصدر جرعتي اللقاح ھو الشركة ذاتھا؟

) أو مودیرنا Pfizerنفس الشركة الُمصنعة (سواء كانت شركة فایزر ( مننعم. یجب أن تكون الجرعة األولى والثانیة 
)Modernaأخذ جرعة من كل واحدة منھما. یمكنك) ال 

 

ھل سأكون في حاجة إلى ارتداء القناع الواقي حتى بعد تلقي جرعتي اللقاح، وھل سیكون 
 التباُعد االجتماعي؟علي تطبیق إجراءات 

نعم، حتى بعد أن تتلقى اللقاح سیكون علیك االستمرار في ارتداء القناع الواقي وتجنب االختالط المباشر باآلخرین. لیس 
) في والیة مین بشأن إمكانیة التوقف عن CDCھناك معلومات كافیة لدى مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

 ) COVID-19اتباع بروتوكوالت الوقایة من ( مطالبة األشخاص بضرورة

 
 
 
 
 
 
 

ھل ترغب في معرفة المزید من المعلومات عن لقاح 
(COVID-19)؟ 

یمكنك إرسال ما لدیك من أسئلة واستفسارات على 
البرید اإللكتروني 

C19vaccine.MECDC@maine.gov 
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