لديك أسئلة…
هيَّا بنا نتبادل الحديث عنها!

تأكد من أن لديك كل الحقائق حول لقاحات فيروس كورونا (.)COVID-19

ما مدى سالمة اللقاح؟ لقد تم
تصنيعه بسرعة...

جميع لقاحات فيروس كورونا ( )COVID-19المتوفرة في الواليات المتحدة آمنة وفعالة للغاية في الوقاية من فيروس كورونا ( .)COVID-19لقد تم اختبار
جميع لقاحات فيروس كورونا ( )COVID-19في تجارب سريرية شملت عشرات اآلالف من األشخاص للتأكد من أنها تلبي معايير السالمة وتحمي البالغين
من مختلف األعراق ،واألجناس ،واألعمار.

هل سأشعر بالمرض بعد
حصولي على اللقاح؟

أوالً ،ال يمكن حدوث اإلصابة بعدوى فيروس كورونا ( )COVID-19نتيجة تلقي اللقاح .لكن بعد أن تحصل على اللقاح ،قد يكون لديك بعض اآلثار الجانبية.
تشمل هذه اآلثار الجانبية الصداع ،والشعور بالتعب ،وأل ًما في المعدة .التأثير الجانبي األكثر شيوعًا هو الشعور بألم أو تورم في موضع الحقن .هذه اآلثار
الجانبية طبيعية! إنها عالمات على أن جسمك يبني الحماية .قد تكون هذه اآلثار الجانبية مزعجة لمدة  3-1أيام ،لكنها ليست خطيرة .إذا لم يكن لديك آثار
جانبية ،فال تقلق  -ال يزال جسمك يبني الحماية.

لقد أصبت بالفعل بفيروس
كورونا ( .)COVID-19أما
زلت بحاجة إلى لقاح؟

نعم .يجب أن تحصل على اللقاح حتى لو كنت قد أصبت في الماضي بفيروس كورونا ( .)COVID-19أصيب بعض األشخاص بفيروس كورونا
( )COVID-19أكثر من مرة .يوفر اللقاح أيضًا مزيدًا من الحماية ضد اإلصابة مرة أخرى أكثر من الحماية التي قد يطورها جسمك من تلقاء نفسه بعد
اإلصابة بالفعل بفيروس كورونا (.)COVID-19

معدل النجاة من فيروس كورونا
( )COVID-19مرتفع .أما
زلت بحاجة إلى تلقي اللقاح؟

بينما يتعافى معظم األشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا ( ،)COVID-19يعاني البعض من مشكالت صحية خطيرة يمكن أن تؤثر عليهم لفترة طويلة.
من خالل الحصول على اللقاح ،فإنك تقلل من خطر إصابتك بالمرض أو دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا ( .)COVID-19أنت تساعد أيضًا في تقليل
انتشار فيروس كورونا (.)COVID-19

ما هي مكونات اللقاح؟

يمكنك العثور على قوائم مكونات جميع اللقاحات على مواقع الويب الخاصة بهم .ال يحتوي أي من لقاحات فيروس كورونا ( )COVID-19على الفيروس
الحي المسبب للمرض .بدالً من ذلك ،تحتوي هذه اللقاحات على "تعليمات" من الفيروس حتى يتمكن جسمك من تعلم كيفية تكوين البروتينات الالزمة لمكافحته.

كم عدد الجرعات التي
سأحتاجها؟
جرعة واحدة أم جرعتان؟

يتطلب لقاح جونسون آند جونسون ( )Johnson and Johnsonلفيروس كورونا ( )COVID-19جرعة واحدة .يتطلب لقاحا فايزر-بيونتك
( )Pfizer-BioNTechومودرنا ( )Modernaتلقي جرعتين .بالنسبة لتلك اللقاحات ،من المهم الحصول على كلتا الجرعتين للحصول على أكبر قدر من
الحماية .قبل أن تغادر موقع تلقي اللقاح ،حدد موعدًا للحصول على الجرعة الثانية بعد  4-3أسابيع من الجرعة األولى ،اعتمادًا على نوع اللقاح .هذا هو الوقت
الموصى به للحصول على الجرعة الثانية.

هل اللقاح آمن لألطفال؟

هل اللقاح مجاني؟

في مايو  ،2021تمت الموافقة على لقاح فايزر ( )Pfizerألي شخص يبلغ من العمر  12عا ًما فأكبر بعد أشهر من االختبار .هناك تجارب إضافية جارية
للقاحات أخرى وفئات عمرية إضافية .كما هو الحال مع جميع اختبارات لقاح فيروس كورونا ( ،)COVID-19تمت مراجعة كل دراسة وكل مرحلة وكل
تجربة لتحديد سالمة اللقاح لألطفال من قبل إدارة الغذاء والدواء ومجموعة سالمة اللقاح.

نعم  -لقاح فيروس كورونا ( )COVID-19مجاني للجميع ،بغض النظر عن حالة التأمين أو الهجرة .عندما تذهب للحصول على لقاحك ،قد يُطلب منك بطاقة
التأمين أو معلومات برامج  Medicaidأو  Medicareالخاصة بك .لماذا؟ قد يفرض المكان الذي تحصل فيه على اللقاح رسو ًما رمزية على شركة
التأمين أو الحكومة .ال يمكن تحميل هذه التكاليف عليك .ال يمكن حرمانك من تلقي لقاح إذا لم يكن لديك تأمين .إذا لم يكن لديك تأمين أو اشتراك في برامج
 Medicareأو  ،Medicaidفقل ذلك فقط .ال يزال بإمكانك الحصول على اللقاح مجانًا.
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YOU HAVE QUESTIONS…
LET’S TALK ABOUT THEM!

Make sure you have all the facts about the COVID-19 vaccines.

How safe is the
vaccine? It was
created quickly...

All COVID-19 vaccines available in the United States are safe and very effective at preventing COVID-19 illness.
The COVID-19 vaccines were tested with tens of thousands of people to make sure they meet safety standards
and protect adults of different races, ethnicities, and ages.

Will I feel sick after I
get the vaccine?

First of all, you can’t get COVID-19 from the vaccine. But after you get the vaccine, you could have some side
effects. These side effects include headaches, feeling tired, or having a stomachache. The most common side
effect is feeling sore or swollen where you got the shot. These side effects are normal! They are signs that your
body is building protection. These side effects may be unpleasant for 1-3 days, but they are not dangerous. If you
don’t have side effects, don’t worry – your body is still building protection.

I’ve already had
COVID-19. Do I still
need a vaccine?

Yes. You should get the vaccine even if you have already had COVID-19. Some people have gotten COVID-19 more
than once. The vaccine also offers more protection against reinfection than your body could develop on its own
from already having COVID-19.

COVID-19’s survival
rate is high. Do I really
need the vaccine?

While most people who get COVID-19 recover, some develop serious health issues that can affect them for a long
time. By getting the vaccine, you lessen your risk of getting sick or being hospitalized with COVID-19. You also are
helping to reduce spread of COVID-19.

What’s in the
vaccines?

You can find the ingredient lists of all vaccines on their websites. None of the vaccines contain the live virus that
causes COVID-19. Instead, these vaccines contain “instructions” from the virus so that your body can learn how
to create the proteins needed to fight it.

How many vaccine
doses do I need?
One or two?

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.
Before you leave the vaccination site, make an appointment to get the second shot 3-4 weeks after the first shot,
depending on the vaccine. This is the recommended time to get your second shot.

Is the vaccine safe for
children?

Is the vaccine free to
me?

In May 2021, the Pfizer vaccine was approved anyone age 12 and up after months of testing. Additional trials are
underway for the other vaccines and additional age groups. As with all COVID-19 vaccine testing, every study,
every phase, and every trial to determine the vaccine is safer for children was reviewed by the FDA and a vaccine
safety group.
Yes - The COVID-19 vaccine is free to everyone, regardless of insurance or immigration status. When you go
to get your vaccine, you might be asked for your insurance card or your Medicaid or Medicare information.
Why? The place where you are getting the vaccine might charge a small fee to your insurance company or
the government. This charge cannot be passed on to you. You cannot be denied a vaccine if you do not have
insurance. If you don’t have insurance, Medicare, or Medicaid, just say so. You still get the vaccine for free.
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