
 
 هذا هو اللقاح الذي كان العالم ينتظره. 

  موصى به. إنه فعّال. إنه آمنإنه 
 لكي تحصل عليه عندما تصبح مستحقًا. 

 
 

 

 19-حقائق سريعة عن لقاح كوفيد
 

 ولماذا نوصي به.   19-ما يجب معرفته عن لقاح كوفيد
 

 

 تم تطوير اللقاح بسرعة قياسية. هل هو آمن؟ 
المعتمدة آمنة. كان هناك عدد كبير من األشخاص المشاركين والموارد المتاحة لتطوير اللقاحات  19-األدلة العلمية إلى أن لقاحات كوفيدتوصل تقييم صارم وفق 

العقبات التي  " مما أسهم في إزالة بعض Warp Speed. وكذلك تمت العملية باتباع سياسة السرعة الهائلة "19-بسبب الضرورة الملحة لحماية الناس من كوفيد
 يمكن أن تبطئ تطوير اللقاح، مع عدم اإلخالل بأي إجراءات أساسية في هذه العملية.

   

 

 ؟ 19-هل ينقل لك اللقاح مرض كوفيد
إليك نتيجة أخذ اللقاح ألن اللقاح ليس فيروًسا حيًا.   19-ال، ال يمكن نقل كوفيد

لمحاربة الفيروسات تعمل اللقاحات على جعل جسمك ينتج أجساًما مضادة 
 ومسببات األمراض األخرى.

 
موقع  تدير والية أوهايو موقعين إلعطاء اللقاحات. لدينا 

 Schottensteinللتطعيم في مركز شوتينشتاين " 
Center " ويقع في الحرم الجامعي الرئيسي لوالية أوهايو

وهو متاح ألي شخص في كولومبوس وألولئك الذين  
محطة  يسافرون من أي مكان في والية أوهايو. ولدينا 

" Vaccination Station Eastالتطعيم الشرقية " 
التي تم افتتاحها لتوفير موقع تطعيم مناسب لمرضانا 

 43203ز البريدية التالية: وجيراننا في األماكن ذات الرمو
  43211و 43207و 43206و 43205و 43201و
 . 43224و 43223و 43222و 43219و 43215و

هذا الموقع مفتوح في أيام األربعاء والجمعة. ويمكن للمقيمين  
في هذه األماكن بالرموز البريدية أعاله اختيار التطعيم في 

يد في مركز شوتينشتاين إذا فضلوا ذلك. يجب تحديد مواع
 كال موقعّي التطعيم. 

  

 

 ؟ 19-متى يمكنني الحصول على لقاح كوفيد
يمكن لألفراد الحصول على اللقاح بناًء على إرشادات الوالية واإلرشادات 
الفيدرالية. تتسلم كل والية عدًدا من الجرعات كل أسبوع، ويتم توزيع هذه  

الجرعات في جميع أنحاء الوالية، لذلك فإن الكمية المتاحة محدودة. وتعتمد  
لمزيد من المعلومات حول   مواعيد اللقاح المتاحة على حجم اإلمداد واالستحقاق.

 . coronavirus.ohio.govإرشادات االستحقاق، الرجاء زيارة موقع 
  

 

 من هم األشخاص الذين اشتركوا في تجارب اللقاح؟
تم إشراك مجموعة ضخمة من البالغين في كل تجربة، بما في ذلك اآلالف من  

 األشخاص ذوي األعراق الملونة. 
  

 

 تحديد موعد للتطعيم؟ كيف يمكنني 
" يقدم اللقاحات في المستشفى الشرقي  Ohio State University Wexner Medical Centerمركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة والية أوهايو "

"East Hospital" أو في مركز شوتينشتاين "Schottenstein Center حسب توفر اإلمدادات. يمكنك تحديد موعد من خالل الموقع "
mychart.osu.edu  8299-688-614أو عن طريق االتصال بالخط الساخن للقاح على الرقم (VAXX)  خالل األيام من االثنين إلى الجمعة، من الساعة ،

على موقع الويب للقاحات التابع  اللقاحاستحقاق عن ومعلومات المتاحة خرى مساًء. ويمكنك أيًضا عرض خريطة تفاعلية لمواقع التطعيم األ  5صباًحا حتى  8
 . vaccine.coronavirus.ohio.govلوزارة الصحة بوالية أوهايو: 

  

 

 هل المساعدة في االنتقاالت متاحة؟ 
عاًما أو أكثر ممن لديه  60" سيوفر النقل المجاني ألي شخص يبلغ من العمر Franklin County Office on Agingمكتب مقاطعة فرانكلين للشيخوخة "

 مساًء(.  4:30صباًحا إلى   9)من االثنين إلى الجمعة، من  6200-525 (614)بالفعل موعد للتطعيم. لترتيب االنتقاالت، يرجى االتصال بالرقم 

 

 
 اللقاح؟هل يجب علّي االستمرار في اتخاذ االحتياطات بعد تلقي 

ذات األعراض الشديدة. كما إن اللقاحات تقلل بشكل كبير من فرص نقل   19-الحالية تقضي تقريبًا على فرصة اإلصابة بعدوى كوفيد 19-تُظهر البيانات أن لقاحات كوفيد
 (: CDCالفيروس. ومع ذلك، فحتى بعد التطعيم، من المهم االستمرار في اتباع توصيات مركز السيطرة على األمراض )
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