احم نفسك.
ِ

خذ لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد.(19-

في المستقبل القريب ،سيتوفر لقاح يُتوقع أن يحد بشكل كبير من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد )كوفيد .(19-في البداية ،سوف تكون إمكانية الحصول علية
محدودة للغاية وسيقتصر ذلك على موظفي الرعاية الصحية وأفراد خدمات الطوارئ ،ويتوقع أن يتوفر بصورة أوسع للجمهور في ربيع سنة  .2021وهناك الكثير من
اﻷسباب التي تستدعي الحصول على اللقاح حال توفره .ولكن السبب اﻷكثر إلحا ًحا هو أنه يمكنه وقايتك واللذين من حولك من هذا الفيروس الذي يهدد الحياة.

هناك أربعة أسباب لضرورة حصولك على لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد:(19-

أنه آمن.
توافق إدارة الغذاء والدواء اﻷمريكية
) (FDAعلى توزيع اللقاحات
بموجب شروط الطوارئ على أن
تتوفر البيانات التي تثبت أمانها
وتلبيتها للحد اﻷدنى للفعالية أو
تجاوزه.

أنه فعال.

أنه مجاني!

أنه الطريق اﻷكثر فعالية للوقاية من
اﻹصابة بفيروس كورونا المستجد
)كوفيد ،(19-ويعتقد الخبراء أنه قد
يساعدك على عدم الدخول في حالة
مرضية خطيرة حتى إذا ما أصبت
بالفيروس )تما ًما مثل اﻹنفلونزا(.

يجب على مقدمي الخدمة تلقيح الناس
بصرف النظر عن قدرتهم على دفع
مقابل ذلك .قد يكون في استطاعة
مقدمي الخدمة تحصيل رسوم كشف
عيادة ،أو رسوم إدارية ،بالرغم من
أن هذه الرسوم يمكن أن يتحملها
التأمين الطبي أو ميديكير/ميديكيد.

الحد اﻷدنى من اﻵثار
الجانبية.
كان لدى أكثر من  70000شخص
حصلوا على اللقاح بصورة تطوعية
في تجارب سريرية معدﻻت
منخفضة للغاية من اﻵثار الجانبية،
وكان أكثرها شيوعا وجود التهاب
في الذراع عند موضع الحقن أو
حاﻻت حمى أو آﻻم في الجسم.

تفاصيل أخرى مهمة عن لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد(19-







تستخدم معظم لقاحات فيروس كورونا المستجد )كوفيد (19-حقنتين من اللقاح ،بينهما ثﻼثة أسابيع ،للحصول على أفضل وقاية.
لن يكون جمهور الناس فئران تجارب للقاح .وقد تم اختبار اللقاح على أكثر من  70000شخص من الذين تطوعوا بالفعل ﻹجراء تجارب سريرية موسعة.
طلب مصنعو اللقاح من آﻻف اﻷشخاص من مجتمعات مختلفة اﻷجناس تشمل السود واﻷفراد من أصل أسباني المشاركة في تجاربهم السريرية.
إذا كانت نتيجة اختبارك لفيروس كورونا المستجد )كوفيد (19-إيجابية ،فإنه يكون عليك سؤال مقدم خدمة الرعاية الصحية المعني بك ما إذا كان يلزم تلقيك لقاح
الفيروس.
ويظل عليك اتخاذ اﻹجراءات اﻻحترازية اﻷخرى مثل ارتداء كمامة والتباعد اﻻجتماعي وغسل اﻷيدي وإجراءات النظافة الصحية اﻷخرى حتى يكون لمسؤولي
الصحة العامة رأي آخر.
قد ﻻ يوصى في البداية بإعطاء اللقاح لﻸطفال والسيدات الحوامل .ويشرع مصنعو اللقاح في التوسع في فئات الجمهور التي يجرى عليها اﻻختبارات بحيث يمكن
تحديث التوصيات التي تسمح باﻻستخدام بالنسبة لهذه المجموعات في تاريخ ﻻحق.

لمزيد من المعلومات عن لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد ،(19-تفضل بزيارة
coronavirus.delaware.gov/vaccine

