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5 معلومات يتعين عليك معرفتها
)COVID-19( لقاحات فيروس كورونا

المزايا
إن تلقي اللقاح يحميك من اإلصابة بفيروس كورونا )COVID-19(. كما أنه يقلل من انتشار فيروس كورونا )COVID-19( ويحمي من حولك - 

عائلتك وأصدقاءك ومجتمعك!

السالمة
.)COVID-19( المتوفرة في الواليات المتحدة آمنة وفعالة للغاية في الوقاية من فيروس كورونا )COVID-19( جميع لقاحات فيروس كورونا

عدد الجرعات المطلوبة
 )Pfizer-BioNTech( جرعة واحدة، في حين يتطلب لقاحا فايزر-بيونتك )Johnson and Johnson( يتطلب لقاح جونسون آند جونسون
وموردنا )Moderna( تلقي جرعتين. بالنسبة لتلك اللقاحات، من المهم الحصول على كلتا الجرعتين للحصول على أكبر قدر من الحماية. تأكد من 

تحديد موعد للحصول على الجرعة الثانية! أيًا كان اللقاح الذي تحصل عليه، فكل اللقاحات آمنة وفعالة جًدا.

التكلفة والتوافر
لقاح فيروس كورونا )COVID-19( مجاني للجميع، بغض النظر عن حالة التأمين أو الهجرة. ال يمكن حرمانك من اللقاح في حالة لم يكن لديك 

تأمين أو بطاقة هوية صادرة عن الحكومة.

كيف تحصل على اللقاح؟
تحدث إلى طبيبك أو قم بزيارة www.Zocdoc.com/vaccine للعثور على مواعيد اللقاح المتاحة. يمكنك أيًضا استخدام أداة البحث عن لقاح 

.chicago.gov/COVIDvax في المدينة وتحديد مواقع مقدمي خدمات اللقاحات اآلخرين على )COVID-19( فيروس كورونا
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5 THINGS TO KNOW
COVID-19 VACCINES

BENEFITS
Getting vaccinated protects you from getting sick with COVID-19. It also reduces the spread  
of COVID-19 and protects those around you — your family, friends, and community!

SAFETY
All COVID-19 vaccines available in the United States are safe and very effective at preventing COVID-19 
illness.

NUMBER OF DOSES NEEDED
The Johnson and Johnson COVID-19 vaccine requires one shot.The Pfizer-BioNTech and Moderna 
COVID-19 vaccines require two shots. For those vaccines, it is important to get both shots to gain the 
most protection. Make sure to make an appointment for your second shot! Whichever vaccine you get, 
they are all safe and very effective.
.

COST AND AVAILABILITY
The COVID-19 vaccine is free to everyone, regardless of insurance or immigration status.You cannot be 
denied a vaccine if you do not have insurance or government-issued ID.

HOW TO GET THE VACCINE
Talk to your doctor or visit www.Zocdoc.com/vaccine to find available vaccine appointments.  
You can also use the City’s COVID-19 vaccine finder and locate other vaccine providers at  
chicago.gov/COVIDvax.


