
ما الذي أحتاج إلى معرفته بشأن

لقاحات فيروس كورونا )COVID-19(؟ 

هناك ثالثة لقاحات لفيروس كورونا )COVID-19( متوفرة في الواليات المتحدة:
جميع اللقاحات الثالثة فعالة للغاية في منع دخول المرضى للمستشفى أو حدوث الوفاة بسبب فيروس كورونا )COVID-19(. يتطلب لقاح جونسون آند 

جونسون )Johnson & Johnson( جرعة واحدة فقط، في حين تتطلب لقاحات مودرنا )Moderna( وفايزر )Pfizer( جرعتين. ما عليك سوى 
.)COVID-19( أخذ نوع واحد من اللقاح للحماية من فيروس كورونا

إذا كان اللقاح يتطلب جرعتين - فاحصل عليهما:
إذا حصلت على لقاح فايزر )Pfizer(، فيجب أن تحصل على الجرعة الثانية بعد 42-21 يوًما من الجرعة األولى. إذا حصلت على لقاح مودرنا 

)Moderna(، فيجب أن تحصل على الجرعة الثانية بعد 42-28 يوًما من الجرعة األولى. أنت بحاجة إلى كلتا الجرعتين للحصول على أقوى حماية 
من فيروس كورونا )COVID-19(. )حتى بعد 42 يوًما، ال يزال بإمكانك الحصول على الجرعة الثانية بأمان - ال يعرف العلماء ما إذا كان الحصول 

على الجرعة الثانية بعد فوات الموعد فعاالً مثل الحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد.(

جميع اللقاحات آمنة: 
لقد تم اختبار جميع لقاحات فيروس كورونا )COVID-19( في تجارب سريرية شملت عشرات اآلالف من األشخاص للتأكد من أنها تلبي معايير 
السالمة وتحمي الناس من مختلف األعراق، واألجناس، واألعمار. تمت مراجعة كل دراسة وكل مرحلة وكل تجربة من قبل إدارة الغذاء والدواء 

)FDA( ومجموعة سالمة اللقاحات.

قد يؤثر عمرك على اللقاح الذي يمكنك تلقيه: 
 )Moderna( لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما فأكبر. تم اعتماد كل من لقاح مودرنا )Pfizer( اعتباًرا من مايو 2021، يتوفر لقاح فايزر

ولقاح جونسون آند جونسون )Johnson & Johnson( لألشخاص من عمر 18 عاًما فأكبر.

ال يوجد لقاح "أفضل" من اآلخر:  
 )Moderna( وسالالته. ربما تكون قد شاهدت تقارير تفيد بأن لقاحات مودرنا )COVID-19( جميع اللقاحات الثالثة فعالة ضد فيروس كورونا

وفايزر )Pfizer( أكثر فاعلية - بنسبة حوالي 95 بالمائة مقارنة بنسبة 70 بالمائة في لقاح جونسون آند جونسون )Johnson & Johnson(. من 
المهم أن نتذكر أن اللقاحات تمت دراستها في أوقات مختلفة في الوباء وباستخدام سالالت مختلفة من فيروس كورونا )COVID-19(، لذلك من الصعب 

مقارنتها بعضها ببعض لتحديد ما إذا كان أحدها "أفضل". يشجع خبراء الصحة على أخذ أي لقاح متاح لك بسهولة.

تفضل بزيارة ZOCDOC.COM/VACCINE أو اتصل على الرقم 4835-746-312 للعثور على لقاحك. 
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