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 .COVID-19 1.  التطعيم هو أفضل وقاية من
لقاحات COVID-19 فعالة للغاية في الوقاية من األمراض الخطيرة، ودخول المستشفى، والوفاة. الحصول على التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسك 

.COVID-19 فال يزال يتعين عليك الحصول على لقاح ،COVID-19 وعائلتك ومجتمعك. حتى إذا سبق لك أن أصبت بـ 
 

 .COVID-19 2. يمكن ألي شخص فوق سن 5 الحصول على التطعيم ضد
يوصى باستخدام لقاحات COVID-19 لكل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات فما فوق، والسيما كبار السن، واألفراد الذين يعانون من حاالت كامنة، بمن فيهم 
الحوامل أو الالتي قد يصبحن حوامل في المستقبل. على الرغم من وجود عدد أقل من حاالت COVID-19 ودخول المستشفى للعالج بين األطفال، يمكن أن 

 يصاب األطفال بمرض COVID-19 وينشروا الفيروس لآلخرين. 

3. لقاحات COVID-19 آمنة. 
لقد تلقى ماليين األشخاص في الواليات المتحدة لقاحات COVID-19 تحت مراقبة سالمة أشد في تاريخ الواليات المتحدة، بما في ذلك دراسات آلالف 

األطفال من سن 5 سنوات فما فوق. ال يمكنك اإلصابة بـ COVID-19 من أي لقاح COVID-19. قد يكون لديك بعض اآلثار الجانبية بعد التطعيم ضد 
COVID-19، لكنها ستختفي في غضون أيام قليلة. لم يتم اكتشاف آثار جانبية طويلة المدى. ال يوجد دليل على أن لقاحات COVID-19 تؤثر على البلوغ أو 

 التطور اإلنجابي بأي شكل من األشكال. 

.4 يعتبر الحصول على كل جرعات اللقاح الموصى بها أمراً مهماً. 
يتطلب لقاحا Pfizer و Moderna جرعتين بالنسبة لمعظم األشخاص، ومن الضروري أن تأخذ جميع الجرعات الموصى بها لك. بينما تمنحك جرعة 

واحدة بعض الحماية، من الضروري أن تأخذ كلتا الجرعتين للحصول على أقصى حماية ضد COVID-19ومتغيراته. بالنسبة لبعض األشخاص، قد يوصى 
 بجرعة إضافية أو جرعة معززة. 

5. لقاحات COVID-19 متوفرة على نطاق واسع ويتم تقديمها مجانًا. 
تتوفر لقاحات COVID-19 على نطاق واسع في جميع أنحاء شيكاغو، بما في ذلك مكاتب األطباء والمستشفيات والصيدليات والمراكز الصحية المجتمعية 

والمناسبات الخاصة. يمكنك الحصول على التطعيم في منزلك أيضا. تقدم جميع لقاحات COVID-19 مجاناً. ال حاجة لبطاقة هوية حكومية وال لبوليصة 
تأمين. 

قم بزيارة CHI.GOV/COVIDVAX أو اتصل على 4835-746-312  للعثور على لقاحك. 


