
 19-األسئلة الشائعة حول لقاح كوفید

 االستحقاق وتحدید المواعید

 ؟19-متى یمكنني الحصول على لقاح كوفید

یتم ترتیب حصول األفراد على اللقاح وفقًا إلرشادات الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات. ویمكن لسكان والیة أوھایو الذین تبلغ 
لتلقي لقاحھم. وتعتمد السرعة التي یتلقى بھا سكان أوھایو اللقاح على عدد جرعات اللقاح  حجز المواعیدعاًما فأكبر اآلن  12أعمارھم 
 المتاحة.

 كیف یمكنني تحدید موعد للتطعیم؟

لحجز موعد حصولك على التطعیم. استعرض  MyChartسّجل الدخول إلى حسابك على  مستحقًا،  أن تصبح ردبمج
فیُرجى  ،MyChartإذا لم یكن لدیك حساب على  .MyChartحول حجز موعد التطعیم من خالل  خطوة بخطوة المفصل دلیلنا

 .اآلن التسجیل

 كیف یمكنني الحصول على أحدث األخبار بشأن توافر اللقاح؟

-صفحة لقاح كوفید األسئلة الشائعة بشكل متكرر حیث یتم إصدار المزید من المعلومات. یمكنك أیًضا زیارة یتم تحدیث صفحة
 .شھادات من خبرائناقاق اللقاح ولالطالع على مقاطع الفیدیو وبیانات الوقائع ومعلومات حول استح 19

) من VAXX( 8299-688-614انضم إلى قوائم االنتظار الخاصة بنا من خالل التسجیل عبر اإلنترنت أو االتصال بالرقم  •
 مساًء، من االثنین إلى الجمعة. سیتم إخطارك عندما یصبح الموعد متاًحا. 5صباًحا حتى  8الساعة 

لمعرفة ما إذا كان ھناك لقاح متوفر لدى مقدمي الرعایة الصحیة  وقع الویب بوزارة الصحة بأوھایوم الرجاء مراجعة  •
 اآلخرین أو العیادات الخاصة.

یمكنك كذلك االشتراك في خدمة رسائل البرید اإللكتروني الخاصة بنا، والتي سنقدم من خاللھا التحدیثات مباشرة على صندوق  •
 أسفل الصفحة للتسجیل) الوارد الخاص بك. (مرر إلى

، وذلك للدخول على البوابة الصحیة المجانیة التابع لوالیة أوھایو MyChartللحصول على حساب یمكنك أیًضا االشتراك  •
 عندما تكون مستحقًا لذلك.اآلمنة عبر اإلنترنت، لتلقي اإلخطارات وتحدید موعد لتلقي اللقاح 

 من الذي وضع معاییر أولویة الحصول على اللقاحات؟

تقوم اللجنة االستشاریة التابعة لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا والخاصة بممارسات التحصینات بتطویر التوصیات القومیة بشأن 
اج إلى زیادة اإلنتاج للوفاء بالطلبات، قامت األكادیمیات القومیة للعلوم، استخدام اللقاحات. وحیث أن ھذا اللقاح ال یزال جدیًدا، وسوف نحت

واللجنة الھندسیة والطبیة بشأن التخصیص العادل للقاحات بوضع إطار العمل المقترح الخاص بالتوزیع. تتم رعایة ھذا العمل (تمویلھ) 
 ا.من قبل المعاھد القومیة للصحة ومراكز مكافحة األمراض والوقایة منھ

 . ھل یجب أن أحصل على اللقاح؟ ھل یجب ان انتظر؟19-لقد أصبت بالفعل بكوفید

 .19-حتى إذا أصبت من قبل بكوفید 19-ال یزال من األفضل الحصول على لقاح كوفید

ركز ویكسنر لدیك إیجابیة، فیجب أن تنتھي فترة العزل/الحجر الصحي قبل أن تتلقى لقاحك. ینصح م 19-إذا كانت نتیجة اختبار كوفید
یوًما بعد االختبار اإلیجابي والتأكد من خلوك من األعراض قبل تلقي اللقاح. توجد لدیك  30الطبي بجامعة والیة أوھایو باالنتظار لمدة 

 ، لذلك فقد تعاني من المزید من اآلثار الجانبیة للقاح (مثل األوجاع والحمى19-بعض المقاومة الطبیعیة المتبقیة بعد عدوى كوفید
 والقشعریرة) إذا تلقیتھ في وقت قریب للغایة بعد إصابتك العدوى.

یوًما على األقل  90في الماضي وتلقیت العالج باألجسام المضادة أحادیة النسیلة، فأنت بحاجة إلى االنتظار  19-إذا كنت قد أصبت بكوفید
 من تاریخ آخر عالج وأن تكون خالیًا من األعراض قبل تلقي اللقاح.

 رأة مرضعة أو حامل، ھل یمكنني مع ذلك الحصول على اللقاح؟أنا ام

الشركات المصنعة التي تختبر اللقاحات في التجارب السریریة لم تشمل حتى اآلن النساء الحوامل أو النساء المرضعات، لذلك ال توجد 
 الحلیب/إفرازه. ومع ذلك... حالیًا بیانات متاحة لرصد المخاطر المرتبطة باللقاح أثناء الحمل أو الرضیع أو إنتاج
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 ال یوجد ما یشیر إلى أن اللقاح غیر آمن للحوامل في ھذا الوقت. •

 ) مازالت جاریة، ویتم التخطیط لدراسات اللقاح على الحوامل.DARTدراسات الُسمیة التنمویة واإلنجابیة ( •

الحوامل والمرضعات الذین یستوفون معاییر التطعیم  عن 19-توصي الكلیة األمریكیة ألطباء النساء والتولید بعدم حجب لقاحات كوفید
، مثل موظفي الرعایة )ACIPبناًء على المجموعات ذات األولویة الموصى بھا من قبل اللجنة االستشاریة لممارسات التحصین (

 الصحیة.

في اتخاذ القرارات، ولكن ھذا  19-قد تساعد محادثة مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك بناًء على حالتك الشخصیة وعوامل خطر كوفید
 لیس مطلوبًا.

 اختبار الحمل متاح مجانًا لألشخاص الذین یفكرون في الحصول على اللقاح ویكونون قادرین على الحمل.

 ھل من المفترض أن یحصل األطفال على ھذا اللقاح؟

) أن لقاح فایزر مرخص بھ لألعمار من FDAاألمریكیة () من إدارة الغذاء والدواء EUAیحدد ترخیص االستخدام في حالة الطوارئ (
عاًما أو أكبر، ولقاح جونسون آند جونسون مسموح بھ لألعمار من  18عاًما أو األكبر سنًا، ولقاح مودرنا مصرح بھ لألعمار من  12
   عاًما أو أكبر. 18

 ھل یمكنني الحصول على اللقاح إذا لم أكن أشعر أنني على ما یرام؟

 تكن تشعر أنك على ما یرام، نوصیك باالنتظار حتى تشعر بالتحسن بما یكفي للحصول على اللقاح. إذا لم

 ھل یمكنني اختیار الشركة المصنعة للقاح الذي أحصل علیھ؟

یة اإلنتاج إن اتفاقیات االستخدام في حالة الطوارئ الخاصة بلقاحات فایزر ومودرنا وجونسون آند جونسون متشابھة جًدا. ونظًرا ألن عمل
والشحن مستمرة ونحن نتیح حجز المواعید بنشاط دون إعادة أي لقاح، فإننا لم نفرق بین أنواع المواعید. یعتمد اللقاح المستخدم في 

 اقرأ ما یقولھ خبراؤنا حول اللقاح "األفضل". موعدك على مدى توفره في الیوم الذي تتلقى فیھ اللقاح.

 ولقاح اإلنفلونزا في ذات الوقت أو في وقت قریب من بعضھما البعض؟ 19-ھل سأتعرض ألي مشكلة إذا أخذت لقاح كوفید

یوًما  14جة إلى االنتظار لمدة في حال تلقیت لقاًحا آخر (األنفلونزا، التیتانوس، فیروس الورم الحلیمي البشري، وما إلى ذلك)، فأنت بحا
 على األقل بین الجرعات.

 ماذا لو لم یكن لدي وسیلة انتقال خاصة بي للذھاب إلى مكان اللقاح؟

 إذا لم یكن لدیك إمكانیة القدوم بسیارة، فیمكننا مساعدتك في تحدید وسیلة نقل مجانیة إلى موقع التطعیم الخاص بوالیة أوھایو. الرجاء
تعّرف على المزید  ) لتحدید موعد التطعیم الخاص بك.VAXX( 614-688-8299واعید الخاص بك عندما تتصل بالرقم سؤال منظم الم

  حول وسائل النقل المجانیة.

 لم أكن من ضمن المرضى في مركز ویكسنر الطبي التابع لجامعة والیة أوھایو؟ماذا لو 

614-في مواقعنا. الرجاء االتصال بالرقم  االستحقاق وفق معاییرأي شخص یستوفي سن االستحقاق الحالي لوالیة أوھایو  یمكن تطعیم
688-8299 )VAXXلیتم إعالمك عند توفر المواعید. التسجیل عبر اإلنترنت ) لتحدید موعد التطعیم أو 

 ؟19-ھل یجب على مرضى السرطان الحصول على لقاح كوفید

المشاركة  باإلضافة إلى ذلك، یمكن لمرضى السرطان اختیار إلى معرفتھ عن اللقاح. اقرأ مدونتنا حول ما یحتاج مرضى السرطان نعم.
 على مرضى السرطان. 19-أثیر لقاح كوفیدتبحث في ت في دراسة بحثیة في والیة أوھایو

 التكلفة

 ما ھي تكلفة اللقاح؟
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 تقدم الحكومة ھذا اللقاح مجانًا، ویلزم االشتراك في البرامج الصحیة لتغطیة تكالیف إعطاء الجرعات. لن یُطلب من المرضى الذین یتلقون
 التطعیم دفع أي شيء من جیوبھم.

 بعد التطعیم

 یجب أن أحصل علیھا؟ما ھو عدد الجرعات التي 

یوًم (وفق ما أقّرتھ الشركة  28أو  21، یفصل بینھما 19-بالنسبة للقاحي فایزر ومودرنا، یلزم الحصول على جرعتین من لقاح كوفید
 المصنعة).

 نعة لكل جرعة.، ولذلك یجب أن یحصل المتلقین على اللقاح المنتج من قبل نفس الشركة المص19-ال یجوز المبادلة ما بین لقاحات كوفید

  یتطلب لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة فقط.

 ما ھي مدة الحمایة التي یوفرھا اللقاح بعد تلقیھ؟

ال نزال في طور التعرف على مدة الحمایة، وال یزال من السابق ألوانھ أن نعرف مدة الحمایة التي سیوفرھا اللقاح. سیواصل الباحثون 
 ة الثالثة من التجارب السریریة لتحدید مدة الحمایة.متابعة المشاركین في المرحل

  ھل سأحتاج إلى الحصول على ھذا اللقاح كل عام؟

ال یزال العالم یتعرف على مدة التحصین من فیروس كورونا بعد تلقي اللقاح. سوف تستمر عملیات المراقبة المكثفة والتقییم بعد استخدام 
 لتحصین.اللقاح لتحدید مدى الحاجة إلى تكرار ا

 نتیجة اللقاح؟ 19-ھل یمكن أن یُصاب أي شخص بكوفید

نتیجة تناول اللقاح. ذلك أن جزء من الفیروس فقط ھو الذي یُستخدم في تلك اللقاحات، أال وھو  19-لیس من الممكن اإلصابة بكوفید
ف على المزید من خبرائنا حول كیفیة عمل ھذه اللقاحات في   .19-البروتین الشوكي، والذي ال یمكنھ التسبب في اإلصابة بكوفید تعرَّ

 .الجسم

 ھل یجب أن أقلق بشأن نقل الفیروس لآلخرین في منزلي بعد تلقیحي؟

الفعلي للمتلقین، فبالتالي ال یمكن أن تتسبب في تكاثر الفیروس لدى المتلقین أو نشره.  19-ال تنقل فیروس كوفید 19-ألن لقاحات كوفید
إذا التقطتھ الحقًا. فھذا ھو السبب في أننا نوصیك  19-ومع ذلك، إذا تم تطعیمك، فقد یظل من الممكن أن تكون حامًال لفیروس كوفید

الخاصة بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامة حتى بعد تلقیك التطعیم. حیث سیمنح التطعیم جسمك باالستمرار في اتباع اإلرشادات 
 .19-األجسام المضادة لمحاربة الفیروس، ولكن من المحتمل أن تنشره لآلخرین إذا خالطت أحد المصابین بكوفید

 ھل من اآلمن قیادة السیارة إلى المنزل بعد التطعیم؟

تشعر بأنك أسوأ مما كنت علیھ عندما وصلت، فمن اآلمن العودة إلى المنزل. وإذا شعرت بأنك لست على ما یرام، نعم، طالما أنك ال 
 فیُرجى استشارة أحد األطباء في الموقع.

 اآلثار الجانبیة

 ما ھي اآلثار الجانبیة المتعلقة بتناول اللقاح؟

لقاح. وقد تعرض بعض األشخاص في التجارب السریریة إلى بعض من الطبیعي، والمتوقع، أن یستجیب الجھاز المناعي بالجسم ل
 األعراض الجانبیة، بما في ذلك الشعور باأللم في موقع الحقن، أو االحمرار، أو التعب، أو آالم العضالت/المفاصل والصداع.

 معظم األعراض الجانبیة تم اإلبالغ عنھا بعد الجرعة الثانیة.

رى، سوف یحصل األشخاص الذین یتلقون اللقاحات على المعلومات بشأن مخاطر اللقاح وممیزاتھ، وما كما ھو الحال مع اللقاحات األخ
 الذي یمكن القیام بھ في حالة ظھور أي تفاعالت عكسیة والموقع الذي یمكن الحصول من خاللھ على معلومات إضافیة.

 ).VISالموعد، وكذلك صحیفة معلومات عن اللقاح ( إعطاء الشخص نسخة من تصریح باالستخدام في حالة الطوارئ أثناء سیتم
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في حالة التعرض ألي من األعراض الجانبیة الشائعة نتیجة اللقاح، سیظل من الضروري مع ذلك الحصول على الجرعة الثانیة من اللقاح 
 لكي یصبح فعاالً.

لماضي، فتحدث مع طبیبك حول مكونات ھذا اللقاح إذا كنت تعاني من حساسیة شدیدة و/أو عانیت من رد فعل تحسسي تجاه اللقاح في ا
 آمنًا لك. 19-وما إذا كان لقاح كوفید

 كیف یمكنني اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة؟

 في موعدك للحصول على التطعیم، سیتم تزویدك بمعلومات حول ما یجب القیام بھ في حالة حدوث رد فعل سلبي.

بتوسیع نطاق الرقابة على السالمة من خالل إطالق األداة التي یتم تثبیتھا  )CDCنھا (حیث تقوم مراكز مكافحة األمراض والوقایة م
والتي تقوم بجمع المالحظات والتعلیقات عن طریق الرسائل النصیة والبرید  V-SAFEعلى الھاتف المحمول والتي یطلق علیھا اسم 

 اإللكتروني.

اإلبالغ عن التفاعالت العكسیة من خالل نظام اإلبالغ عن حاالت التفاعالت ، فیمكن V-SAFEبالنسبة لمن ال یفضلون استخدام أداة 
) على نحو مشترك ما بین مراكز مكافحة VAERS). حیث یتم إدارة نظام اإلبالغ عن حاالت التفاعالت العكسیة (VAERSالعكسیة (

ا النظام بمثابة نظام قومي لجمع وتحلیل اآلثار ) ویُعد ھذFDA) وإدارة الغذاء والدواء األمریكیة (CDCاألمراض والوقایة منھا (
 الجانبیة المحتملة للقاح.

lth Teleheaخدمة الرعایة الفوریة عبر الھاتف "إذا كان لدیك أي أسئلة عن األعراض، یُرجى التحدث مع الطبیب أو تحدید موعد مع 
Immediate Care". 

-1-1في حالة وجود أي مخاوف خطیرة من شأنھا أن تھدد حیاة الفرد، یُرجى الذھاب إلى إدارة الطوارئ أو االتصال على رقم الطوارئ 
9. 

 ھل ھناك قلق من تناول األدویة قبل التطعیم أو بعده؟

األلم (على سبیل المثال: اسیتامینوفین، ایبوبروفین، نابروكسین) قبل ال یُنصح بتناول األدویة المخفضة للحرارة أو مسكنات  قبل التطعیم:
تلقي اللقاح مباشرة بغرض منع أعراض ما بعد التطعیم، ألن المعلومات عن آثار ھذا االستخدام على ردود أفعال األجسام المضادة لیست 

  متاحة بعد.

ذه األدویة بعد التطعیم لعالج أعراض ما بعد التطعیم حسب ) بتناول ھCDCیوصي مركز السیطرة على األمراض ( بعد التطعیم:
 الحاجة.

 ال توجد قیود أخرى على أدویة معینة في ھذا الوقت.

 األبحاث / التجارب السریریة

 ما ھو عدد اللقاحات المختلفة المتاحة؟

-Pfizerللقاحات فایزر بایونتك ") EUAوافقت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة على ترخیص االستخدام في حالة الطوارئ (
BioNTech" ومودرنا "Moderna" وجونسون آند جونسون "Johnson & Johnsonوھناك لقاحات 19-" لمقاومة كوفید .

 إضافیة مرشحة لالستخدام تخضع حالیًا لتجارب سریریة.

 ؟)EUAما ھو تصریح االستخدام في حالة الطوارئ (

ئ ھو آلیة قانونیة تتیح إلدارة الغذاء والدواء منح تصریح باستخدام المنتج الطبي لمواجھة حالة التصریح باالستخدام في حالة الطوار
ة الطوارئ الصحیة العامة في حالة الوفاء بعدد من المعاییر التشریعیة المعینة وعند تقدیم األدلة العلمیة. ویقدم ھذا الفیدیو نظرة عام

 https://youtu.be/iGkwaESsGBQموجزة:

والذي یُمنح  البیانات والمعلومات فیما یتعلق بالتصریح باالستخدام في حالة الطوارئتكشف إدارة الغذاء والدواء بشكل عام عن كافة 
 .19-للعقاقیر واللقاحات الخاصة بكوفید

 ؟19-كیف یعمل اللقاح لحمایتك من كوفید

https://wexnermedical.osu.edu/telehealth/immediate-care
https://wexnermedical.osu.edu/telehealth/immediate-care
https://youtu.be/iGkwaESsGBQ
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs


 19-األسئلة الشائعة حول لقاح كوفید

 اللقاح ال یعد عالًجا، وإنما ھو إجراًء وقائیًا.

). حیث یوجد الحمض mRNAباستخدام الحمض النووي الریبوزي المرسال (قامت كال من شركتي فایزر ومودرنا بتصنیع اللقاح 
النووي الریبوزي المرسال بشكل طبیعي لدى البشر، ودوره ھو توصیل التعلیمات من الحمض النووي الریبوزي منقوص األوكسجین 

 إلى الخالیا بشأن البروتینات المعینة التي تحتاج إلیھا الخالیا للتكوین.

جونسون آند جونسون تقنیة ناقالت الفیروسات، ,التي تستخدم نسخة معدلة وغیر ضارة من فیروس مختلف كناقل، لتقدیم یستخدم لقاح 
ف على المزتعلیمات المناعة إلى الخالیا في الجسم.   .ید من المعلومات حول كیفیة عملھاتعرَّ

یحتوي فیروس كورونا على البروتین الشوكي الذي یتغلغل داخل الخالیا السلیمة في الجسم لیصیبھا بالعدوى. وتستخدم اللقاحات الحمض 
الجھاز المناعي ) الذي یعكس الكود الجیني للبروتینات الشوكیة الخاصة بفیروس كورونا إلقناع mRNAالنووي الریبوزي المرسال (

للمتلقي بإنتاج األجسام المضادة ضد بروتین فیروس كورونا. لتصبح ھذه األجسام المضادة بعد ذلك قادرة على التعرف على فیروس 
 كورونا في حالة مالمسة الفیروس ویمكنھا بشكل فعال تخلیص الجسم من الفیروس والوقایة من العدوى الشدیدة.

 السریریة؟ھل خضعت اللقاحات للتجارب 

" في إطار مجھود تطویر اللقاحات والعالجات بشكل أسرع من Operation Warp Speedنعم. تم إطالق عملیة سریعة تسمى "
األحوال العادیة عن طریق إجراء ثالث مراحل من التجارب السریریة في إطار زمني متسارع. كما تقوم ھذه العملیة كذلك بالتصنیع على 

الدراسات، بحیث تكون اللقاحات جاھزة لتلقیھا في أقرب وقت ممكن بمجرد اعتمادھا، بعد اإلقرار بفعالیتھا  نطاق كبیر قبل إجراء
وسالمتھا. وتخضع كافة ھذه اللقاحات إلى الخطوات القیاسیة، ولكن ومن خالل عملیة أسرع مما ھو ممكن، ویرجع ذلك جزئیًا إلى العدد 

 ي كل تجربة.الكبیر من المرضى المتاحین للمشاركة ف

 ) یوضح ھذه النقاط وكذلك الشرح أدناه.https://youtu.be/Z06JQhyZLUIھذا الفیدیو القصیر، ومدتھ ست دقائق (

 ما ھو عدد األشخاص الذین تلقوا اللقاح خالل التجارب؟

مشارًكا. كما سجلت دراسة لقاح جونسون آند  30,000ا. وسجلت دراسة لقاح مودرنا مشاركً  46,000سجلت دراسة لقاح فایزر 
 مشارًكا. 43,783جونسون 

 19-سالمة وفعالیة لقاح كوفید

 بسرعة قیاسیة. ھل ھي آمنة؟ 19-تم تطویر لقاحات كوفید

لعلمیة المتاحة حالیًا. وفي حالة تغیر األدلة العلمیة المتاحة یتم اإلقرار بما إذا كان اللقاح آمنًا أم ال بناًء على تقییم صارم لعدد من األدلة ا
 أو في حالة توافر معلومات جدیدة، یمكن تبني تصریح باستخدامھا.

% منھم من خلفیات عرقیة مختلفة. لم تالحظ علیھم أي مخاوف تتعلق بالسالمة. كانت 42شخًصا،  46,000شارك في دراسة لقاح فایزر 
%) 3.8% أو في حدود ذلك، ھي اإلرھاق (بنسبة 2كسیة (الحادة) الوحیدة من الدرجة الثالثة التي زاد تكرارھا عن حاالت التفاعالت الع

 %).2والصداع (بنسبة 

% منھم من خلفیات مختلقة. ولم تالحظ علیھم أي مخاوف تتعلق بالسالمة. حیث 37شخًصا،  30,000شارك في دراسة لقاح مودرنا 
عالت العكسیة خفیفة أو متوسطة في حدتھا. وتتضمن الحاالت الحادة من الدرجة الثالثة آالم في موقع الحقن جاءت معظم حاالت التفا

%)، 5.2%)، آالم المفاصل (بنسبة 8.9%)، آالم العضالت أو التھاب العضالت (بنسبة 9.7%)، الشعور باإلرھاق (بنسبة 2.7(بنسبة 
 %).2%) واالحمرار في موقع الحقن (بنسبة 4.1%)، اآلالم األخرى (بنسبة 4.5الصداع (بنسبة 

% من المشاركین عن ظھور أعراض الحمى لدیھم، وأبلغ 9مشارًكا. أبلغ حوالي  43,783سجلت دراسة لقاح جونسون آند جونسون 
 درجة فھرنھایت). 104و  102% عن إصابتھم بحمى من الدرجة الثالثة (بین 0.2

للقاحات بتنظیم مراجعات رقابیة، تتم في العادة من قبل مجموعة مستقلة تعرف باسم مجلس مراقبة قامت كافة التجارب التي أجریت على ا
السالمة والبیانات، والذي یقوم بشكل روتیني بتقییم السالمة ومن الممكن أن ینعقد بسرعة لمراجعة أي من التفاعالت العكسیة غیر 

 المتوقعة.

 ر فیھا الستخدامھا في حالة الطوارئ؟ما ھو مدى فاعلیة اللقاحات التي یتم النظ

https://wexnermedical.osu.edu/blog/explaining-johnson-johnson-astrazeneca-vaccines
https://youtu.be/Z06JQhyZLUI


 19-األسئلة الشائعة حول لقاح كوفید

یومیًا بعد الجرعة األولى.  28، بدایة من 19-% ضد كوفید95) فعال بنسبة BNT162b2كشف تحلیل فعالیة لقاح فایزر أن اللقاح (
الحصول على أیام بعد  7عاًما ابتداء من  15إلى  12لدى الفئة العمریة بین  19-% ضد كوفید100وثبت أن لقاح فایزر فعال بنسبة 

 الجرعة الثانیة.

في مجموعة اللقاح  8حالة في مجموعة العقار الوھمي مقابل  162منھا  19-حالة إصابة مؤكدة لكوفید 170تم تقییم ظھور  •
 األصلي

في التجربة، تسعة منھم في مجموعة العقار الوھمي وواحدة في مجموعة  19-حاالت إصابة حادة بكوفید 10لوحظ وجود  •
 لياللقاح األص

كانت الفعالیة متوافقة في جمیع المجموعات الدیموغرافیة في جمیع األعمار واألجناس واألعراق، كما أن الفعالیة التي تمت  •
 %94عاًما زادت عن  65مالحظتھا لدى البالغین الذین تزید أعمارھم على 

 .19-ید% ضد كوف94.5) فعال بنسبة mRNA-1273كشف تحلیل فعالیة لقاح مودرنا أن اللقاح (

في مجموعة اللقاح  5حالة في مجموعة العقار الوھمي مقابل  90، منھا 19-حالة إصابة مؤكدة لكوفید 95تم تقییم ظھور  •
 األصلي

 في التجربة، كلھم من مجموعة العقار الوھمي 19-حالة حادة من كوفید 11لوحظ وجود  •

 یوًما بعد التطعیم. 28، بدًءا من 19-% ضد كوفید66بنسبة أظھر تحلیل فعالیة لقاح جونسون آند جونسون أن اللقاح فعال 

 ؟)FDAھل تم اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (

) من إدارة الغذاء والدواء EUAحصلت لقاحات مودرنا وفایزر وجونسون آند جونسون على ترخیص االستخدام في حالة الطوارئ (
، ففي حالة الطوارئ التي ال یوجد فیھا بدائل مناسبة أو )EUAالتصریح باالستخدام في حالة الطوارئ (األمریكیة. وبموجب عملیة 

دلة معتمدة أو متاحة، تتمتع إدارة الغذاء والدواء األمریكیة بسلطة التصریح باستخدام المنتجات الطبیة في ظروف معینة قبل توافر كافة األ
 رة الغذاء والدواء األمریكیة.الالزمة لالعتماد الكامل من قبل إدا

 لماذا كان ھناك توقف مؤقت للقاح جونسون آند جونسون؟

) استخدام لقاح CDC) ومركز السیطرة على األمراض (FDAأبریل، وبدافع من الحذر الشدید، أوقفت إدارة الغذاء والدواء ( 13في 
نادر یؤدي إلى تجلط الدم إلى جانب انخفاض عدد الصفائح للتحقیق في تطور حدوث اضطراب  19-جونسون آند جونسن المضاد لكوفید

) مرضى في جمیع أنحاء البالد من الذین حصلوا على لقاح جونسن آند جونسن. ومثلت ھذه الحاالت ستة مرضى من 6الدمویة لدى ستة (
 لك الوقت.بین أكثر من ستة مالیین جرعة من لقاح جونسن آند جونسن تم إعطاؤھا في الوالیات المتحدة في ذ

) تأكید توصیتھ بجعل لقاح جونسن آند جونسن متاًحا لجمیع CDCوبعد مراجعة شاملة للسالمة، أعاد مركز السیطرة على األمراض (
عاًما أو أكبر في الوالیات المتحدة وفقًا لمركز السیطرة على األمراض، فإن خطر اإلصابة بجلطات  18األشخاص الذین تبلغ أعمارھم 

و  FDAراءة البیان الكامل من الرجاء ق منخفض للغایة، في حین أن فوائد تلقي اللقاح تفوق بكثیر المخاطر. J&Jاح دمویة من لق
CDC.  

 ارتداء الكمامة

 ھل مازلت بحاجة إلى ارتداء كمامة وممارسة التباعد االجتماعي بعد التطعیم الكامل؟

) توصیات بشأن األنشطة اآلمنة للناس الستئنافھا بعد تطعیمھم بالكامل. وضع في اعتبارك CDCیقدم مركز السیطرة على األمراض (
لمؤسسات الفردیة قد تستمر في طلب ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي. وال یزال مركز السیطرة على األمراض یفرض أن الشركات وا

 على أي شخص في المستشفى أن یرتدي الكمامة، حتى لو تم تطعیمھ.

عرضین للخطر یزورون الكمامات مطلوبة داخل جمیع مرافق الرعایة الصحیة في والیة أوھایو. فھناك مجموعات من المرضى الم
 الحالیة. CDCالرجاء قراءة إرشادات  .19-مواقع الرعایة الصحیة وھم أكثر عرضة لإلصابة بكوفید

 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

