
اآلثار الجانبية عالمات طبيعية تشير إىل أن جسمك يكوِّن حماية ضد الفيروس.

تزول هذه اآلثار الجانبية عادة بعد 24-48 ساعة. تتمثل اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا

في آالم العضالت، والقشعريرة، والحمى، والصداع، والغثيان، والتعب، وألم الذراع

المحقونة، واالحمرار أو التورم في موضع الحقن. يواجه بعض األشخاص هذه

االستجابات بينما ال يواجهها البعض اآلخر. إذا لم يكن لديك أي آثار جانبية، فهذا ال

يعني أن جسمك ال يُكوِّن مناعة. تختلف االستجابة المناعية من شخص آلخر. اتصل

بطبيبك لإلبالغ ومناقشة اآلثار الجانبية الخاصة بك إذا كنت قلًقا.

 
للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الرابط:

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

لقاح فيروس كورونا (COVID-19) آمن وفعال. تستند المعرفة المستخدمة في

إنشائه إىل أكثر من عقدين من األبحاث والعلوم. تساعد هذه اللقاحات جهاز المناعة

لدينا عىل محاربة الفيروس المسبب لمرض (COVID-19) إذا تم التعرض له في

المستقبل. هذه هي الطريقة التي تعمل بها اللقاحات!

 
Emergency Use) عملية ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ

Authorization, EUA) في الواليات المتحدة صارمة للغاية. يتم إجراء مراجعة
شاملة للتأكد من أن اللقاحات تلبي معايير األمان والفاعلية. 

 
المصدر:  

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html

هل يمكن أن يسبب اللقاح مرض

(COVID-19)، أو يغير الحمض
النووي، أو يسبب العقم، أو

يُستخدم في حقن شريحة دقيقة

في الجسم؟

إذا سبق لي اإلصابة بمرض
(COVID-19) وتعافيت منه،
فهل ما زلت بحاجة إىل تلقي

اللقاح؟?

لوقف هذه الجائحة، نحتاج إىل استخدام جميع أدوات الوقاية المتوفرة لدينا. اللقاحات أحد األدوات األكثر كفاءة في حماية صحتنا والوقاية من المرض.

تكشف الدراسات أن لقاحات فيروس كورونا (COVID-19) ذات كفاءة عالية تُعد اللقاحات أح اإلصابة بفيروس كورونا (COVID-19). قد يساعد تلقي

.(COVID-19) في حمايتك من تفاقم المرض حتى لو أصبت بفيروس كورونا (COVID-19) التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا

(COVID-19) لقاح فيروس كورونا

هل يسبب لقاح

فيروس كورونا

(COVID-19) آثاًرا
جانبية؟

أسئلة و إجابات

كيف توصلنا إىل لقاح فيروس كورونا

(COVID-19) بهذه السرعة؟
  

كيف تم اعتماده بشكل أسرع مقارنة

باللقاحات األخرى؟

 

لماذا ينبغي أن أتلقى لقاح

فيروس كورونا (COVID-19)؟

ال تحتوي اللقاحات المستخدمة في الواليات المتحدة (وجميع اللقاحات األخرى في
العالم) عىل الفيروس الحي الذي يسبب مرض (COVID-19). وال يمكنها أن

تصيبك بمرض (COVID-19) أو تغير الحمض النووي أو تسبب العقم. ال تحتوي

اللقاحات عىل شرائح دقيقة أو أجهزة تتبع.

نعم، ال تزال بحاجة إىل تلقى لقاح فيروس كورونا (COVID-19). يعزز اللقاح

استجابتك المناعية لحمايتك بشكل أفضل.

 
للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الرابط:  

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
 

اللقاح آمن وفعال (تبلغ نسبة الفاعلية 85-95% حسب النوع)، ومجاني وهو

أفضل طريقة الستعادة مستوى الرجوع إىل األوضاع الطبيعية في حياتنا

وللمساعدة في استعادة اقتصادنا وإنقاذ األرواح.

عيادة لقاح فيروس كورونا (COVID-19) في مقاطعة أونونداغا: 315.435.2000 
vaccines.gov/search أو اعثر عىل لقاح بالقرب منك بالدخول عىل

 
تلقي التطعيم واتباع توصيات CDC لحماية نفسك وغيرك من األشخاص يوفر أفضل حماية

  .(COVID-19) من فيروس كورونا

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

