
الجرعة المعززة؟/من هو المؤهل للحصول ع� التطع�م
ي أن يتل�ت كل شخص بعمر 

-دأشهر وما فوق سلسلة أول�ة من لقاح كوف�6ينب�ن
.ةتتضمن السلسلة األول�ة جرعة إضاف�ة لألشخاص منقو�ي المناع.19

أعوام وما فوق، وأتم سلسلة اللقاح األول�ة أو 5يبلغ من العمر من وع� كل
ي معزز 2تل�ت جرعة معززة سابقة قبل 

من " محدث"شه��ن ع� األقل، تل�ت
ي آب.فايزر أو مودرنا

/  أجازت إدارة الغذاء والدواء الجرعات المعززة  المحدثة �ف
ي قد 2022أغسطس  ولم �عد .توفر حما�ة أفضل ضد المتحورات الحال�ةاليت

ف للحصول ع� المعززات 5أولئك الذين يبلغون من العمر  أعوام وما فوق مؤهلني
".األصل�ة"

ي  تم دراستها وللمجموعات العم��ة المختلفة جرعات مختلفة بناء ع� الجرعة اليت
ي كل تج��ة ����ة

يتل�ت األطفال األصغر سنا  جرعة أصغر من األطفال .�ف
.والشباب األ��ب سنا

كجرعة معززة لعمر 19-األحادي التكافؤ لكوفیدNovavaxأجیز لقاح نوفافاكس 
معززات فایزر ومودیرنا المحدثة ھي خیارات التعزیز وما فوق، ولكن 18

.الموصى بھا لكل األشخاص اللذین یستطیعون الحصول علیھا

للحصول ع� م��د من المعلومات حول الجرعات المعززة، ير�ب مراجعة 
COVID-19 Vaccine Schedule

آمنة وفعالة؟19-هل تعت�ب لقاحات كوف�د
ي منع 19-ل�وف�دإن لقاحات فايزر وموديرنا ونوفافا�س.نعم

فعالة للغا�ة �ف
، والوفاة �سبب مرض كوف�د .19-المرض الشد�د، والدخول إ� المستش�ف

19-الموافقة ال�املة للقاح فايزر ضد كوف�د) FDA(منحت إدارة الغذاء والدواء 
خ�ص االستخدام الط.عاما فما فوق12لألشخاص بعمر  ارئ �ح�ف لقاح فايزر ب�ت

)EUA ( من إدارة الغذاء والدواء)FDA (اوح أعمارهم لألطفال والشباب الذين ت�ت
ف  ر كما منحت الموافقة للقاح موديرنا لألشخاص بعم.عاما11أشهر و حيت 6بني
اوح أعمار عاما فما فوق، 18 ف وهو مسم�ح به لألطفال والشباب الذين ت�ت 6هم بني

لقاح نوفافا�س لألشخاص  ) FDA(وأجازت إدارة الغذاء والدواء .عاما17أشهر و 
.عاما فما فوق12بعمر 

خ�ص االستعمال الطارئ  لعمر   18و�ح�ف لقاح جو�سون اند جو�سون ب�ت
�
عاما

ي معظم الحاالت تفضل لقاحات فايزر وموديرنا ونوفافا�س عفما فوق
� لقاح �ف

و�رجع ذلك إ� خطر حدوث .جو�سون اند جو�سون كلقاحات أساس�ة أو معززة
ة، مثل ذاك الن�ع النادر من جلطات الدم .عواقب سلب�ة خط�ي

؟19-ماھي اآلثار الجانبیة المحتملة للقاح كوفید
التورم لقد عاىف بعض األشخاص من آثار جانب�ة، مثل األلم المؤقت أو االحمرار و 

ي الذراع عند موضع أخذ اللقاح، والح� والقشع��رة والتعب وألم العض
الت �ف

اآلثار الجانب�ة عند األطفال الرضع واألطفال الصغار .أو الصداع/والغث�ان و
�ة طب�ع�ة إن هذە اآلثار الجانب.لتهيج، والبكاء، والنعاس، وفقدان الشه�ة�شمال

ي خال�ا للدفاع ضد مر  -ض كوف�دبالنسبة ألي لقاح و�ي متوقعة ألن الجسم يبيف
19.

ما مدة االنتظار للحصول على الجرعة الثانیة من فایزر أو
مودرنا أو نوفافاكس؟

ف األو� والثان�ة هو ثالثة أسا ف الجرعتني ي ينصح بها بني )  يوما21(بيع المدة اليت
ع بالنسبة إ� مودرنا لجمي) يوما28(بالنسبة إ� فايزر ونوفافا�س و أر�عة أسابيع 

:األشخاص

منقو�ي المناعة بدرجة متوسطة إ� شد�دة، أو•

وما فوق، أو65بعمر •

19-وف�دبحاجة إ� حما�ة ��عة �سبب مخاوف متعلقة بالتعرض  لمرض ك•
.أو خطر اإلصابة بمرض شد�د

تظار تصل لقد غ�ي مركز الس�طرة ع� األمراض مؤخرا توص�اته للسماح بمدة ان
ف جرعات  فايزر و مودرنا ونوفافا�س  لألشخاص اآلخ� 8إ�  �ن، مثل أسابيع بني

ف  اوح أعمارهم بني اب سنة �سبب الخطر الطف�ف بالته39و 12الذكور الذين ت�ت
ي هذە اللقاحات

ي .عضلة القلب بعد تل�ت كما �مكن أن يؤدي هذا الفاصل الزميف
ف الجرعات إ� ز�ادة فعال�ة اللقاح تحدث مع مقدم الرعا�ة الصح�ة .األطول بني

�مكن العثور ع� .إذا كانت لد�ك أسئلة حول وقت وجوب أخذ الجرعة الثان�ة
-COVIDموقع على19-معلومات شاملة عن توص�ات اللقاح ضد مرض كوف�د

19 Vaccine Schedule.

لقاح ھل یمكنني الحصول على جرعة معززة إذا لم تكن سلسلة ال
األولیة معتمدة في الوالیات المتحدة؟

أعوام وما فوق والذين تم تطع�مهم بال�امل 5بالنسبة لألشخاص بعمر 
أو ) Astra Zenecaمثل (باستخدام لقاح معتمد من منظمة الصحة العالم�ة 

هاء من كجزء من تج��ة ����ة، �مكنهم الحصول ع� جرعة معززة بعد  االنت
.السلسلة األول�ة

ھل تعني الحاجة إلى جرعة معززة أن اللقاحات ال تعمل؟
، بفعال�ة ع� منع المرض الشد�د، ودخول المستش�ف 19-�عمل لقاح كوف�د

ومع ذلك، تقل الحما�ة مع مرور الوقت، ال .19-والموت �سبب مرض كوف�د
ف فئات  كبار السن ومن �عانون من حاالت طب�ة أساس�ة، من ا ألمراض س�ما بني

 للتحديثات من خالل الح.المعتدلة والمتوسطة
�
صول احرص ع� البقاء موا�با

! ع� جرعة معززة عندما تكون مؤهً� لها

؟"المحدثة"ما المقصود بالمعززات 
�ستهدف المعززات .األص�ي 19-متحور كوف�د" األص�ي "استهدف المعزز 

ي كانت السبب و " المحدثة" راء معظم المتحور األص�ي و متحورات أوم�كرون اليت
 
�
ي محاولة .اإلصابات مؤخرا

سمحت إدارة الغذاء والدواء  بالمعززات المحدثة �ف
يتوفر معزز فايزر المحدث لمن هم.لتقد�م حما�ة أفضل من المتحورات الحال�ة

.أعوام فما فوق6أعوام فما فوق ومعزز موديرنا المحدث لمن هم بعمر 5بعمر 

آمنة وفعالة19-إن لقاحات كوف�د
فوائد التطع�م تفوق مخاطرە:العلم واضح

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf


آمنة وفعالة19-إن لقاحات كوف�د
فوائد التطع�م تفوق مخاطرە:العلم واضح

آمنة للحوامل والمرضعات؟19-ھل تعتبر لقاحات كوفید
ي تقد�م الحما�ة من المرض الشد�د  للحوامل19-�ساعد لقاح كوف�د.نعم

�ف
ي المس/و

ي ين��ن الحمل أو قد �صبحن حوامل �ف
.تقبلأو المرضعات، والالىت

ي تطرأ ع� الجسم �سبب الحمل، فمن المرج ات اليت ح أن تكون نظرا للتغي�ي
  من مرض كوف�د

�
ي كن حوامل مؤخرا

أشد بالمقارنة 19-معاناة الحوامل واالىت
.مع غ�ي الحوامل

أثناء الحمل أو 19-لقاحات كوف�دلم��د من المعلومات، ير�ب ز�ارة الصفحة 
.)CDC(الرضاعة الطب�ع�ة 

19-إذا كان خطر إصابة األطفال والشباب بمرض كوف�د
الشد�د أقل، فلماذا عليهم أن �أخذوا اللقاح؟

ك�ة لطب األطفا) CDC(يو�ي مركز الس�طرة ع� األمراض  ل واأل�اد�م�ة األم�ي
ف ضد مرض كوف�د ع� الرغم من .19-بأن يتم تطع�م جميع األطفال المؤهلني

الشد�د 19-أن األطفال والشباب يتعرضون لخطر أقل لإلصابة بمرض كوف�د
، ول�ن �مكن ف :بالمقارنة مع البالغني

 جدا �سبب كوف�د•
�
 شد�دا

�
ي ذلك الحاجة إ� 19-أن �مرضوا مرضا

، بما �ف
�عانون من حاالت طب�ة كما أن األطفال الذين .الدخول إ� المستش�ف 

لث معرضون لخطر أ��ب لإلصابة بالمرض الشد�د، ع� أن  ثأساس�ة
دخلوا إ� المستش�ف ال �عانون من أ

�
ف الذين أ ي حاالت األطفال والمراهقني

طب�ة أساس�ة

ة مثل • • المتعدد متالزمة االلتهاب�مكن أن تتطور لديهم مضاعفات خط�ي
لفة، و�ي حالة تزداد فيها التهابات أجزاء الجسم المخت-)MIS-C(األجهزة 

ف و  ف وال�� والدماغ والجلد  والعينني ي ذلك القلب والرئتني
االعضاء بما �ف

.الهضم�ة

ي �طمضاعفات ما بعد مرض كوف�د �مكن أن تتطور لديهم • لق عليها ، اليت
".مرض كوف�د ط��ل األمد"أ�ضا اسم 

ي ذلك أفراد األ�ة 19-�مكن أن ينقلوا مرض كوف�د•
إ� اآلخ��ن، بما �ف

.الضعفاء

ة أن يتغيبوا عن المدرسة والنشاطات ال��اض�ة واأل�شطة الخارج�•
ي حال إصابتهم

.واالحداث األخرى المهمة �ف

ھل ما زلت بحاجة إلى لقاح؟.19-سبق وأصبت بمرض كوفید
يو�ي مركز الس�طرة ع� .أ��� من مرة19-قد �صاب المرء بمرض كوف�د.نعم

أشهر وما فوق اللقاح، حيت لو كان قد 6األمراض بأن �أخذ كل شخص بعمر  
ي �كون الشخص فيها محم�ا م.19-أص�ب بمرض كوف�د ن ال نعرف المدة اليت

وس ي من الف�ي
ال �ستطيع اختبارات .اإلصابة بالعدوى مرة أخرى بعد التعا�ف

نا ما إذا كان الشخص محم�ا من اإلصاب  األجسام المضادة الحال�ة أن تخ�ب
ً
ة ثان�ة

ي تم تط��.أم ال19-بمرض كوف�د رها كما أننا ال نعرف ما إذا كانت المناعة اليت
.ةضد ساللة واحدة سوف توفر الحما�ة ال�اف�ة ضد المتحورات الجد�د

ة بعد لقاح كوف�د .نادرة19-األحداث السلب�ة الخط�ي
إن خطر .تفوق مخاطرە بكث�ي لقد جزمت إدارة الغذاء والدواء بأن فوائد اللقاح

-رض كوف�داإلصابة بالمرض الشد�د أو الدخول إ� المستش�ف أو الوفاة �سبب م
ف 19 ي األشخاص غ�ي الملقحني

ف ع� الجرعة المعززة  أ�/ �ف �ب بكث�ي غ�ي الحاصلني
بحد 19-من أي خطر من اآلثار الجانب�ة الشد�دة الناجمة عن لقاح كوف�د

FAQsم��د من المعلومات، انظرللحصول ع�.ذاته About COVID-19 
Vaccination (CDC).

ي 
 من أي �جب عل�ك طلب العنا�ة الطب�ة الفور�ة إذا كنت تعاىف

:من األعراض الموضحة أدناە بعد اللقاح
افق مع قلة لقد حدث ن�ع نادر ول�نه خط�ي من تخ�� الدم، متالزمة الخثار الم�ت

لدى عدد قل�ل من األشخاص الذين تلقوا لقاح (TTS(الصف�حات الدم��ة
ورم ضيق التنفس، ألم الصدر، ت: تتضمن هذە األعراض.جو�سون اند جو�سون

ات سهلة الساق، ألم البطن المستمر، صداع حاد أو مستمر، الرؤ�ة الضباب�ة، كدم
ة تحت الجلد خلف موضع الحقن TTSلم تتم مالحظة خطرأو بقع دم صغ�ي

ا�د مع لقاحات فايزر أو مودرنا أو نوفافا�س، لذا يو�ي مركز الس�ط ف رة ع� م�ت
األمراض اآلن باستخدام لقاح فايزر أو مودرنا أو نوفافا�س من قبل جميع

ي ذلك الجرعات المعززة
ف إن أمكن، بما �ف .األشخاص المؤهلني

ف كما حدثت حاالت نادرة  ة لدى  )GBS(باري -من متالزمة غ�لني بأعداد صغ�ي
هو اضطراب نادر ) GBS(.الذين أخذوا لقاح جو�سون اند جو�سوناألشخاص

ي أ��� الحاالت خ
ي �مكن أن يؤدي لضعف العضالت، أو �ف طورًة، إ� للجهاز العصيب

 بعد اللقاح غ�ي أنها 2-1عادة ما تبدأ األعراض بالظهور خالل .الشلل
�
أسبوعا

أو اإلحساس الشعور بالضعف �شمل األعراض.�مكن أن تظهر بعد ذلك أ�ضا
، والذي �مكن أن يزداد سوءا و�نت ف ف أو الذراعني ي الساقني

�ش إ� بالوخز، خاصة �ف
.أجزاء أخرى من الجسم

ب التامور والتها) التهاب القلب(وقد حدثت حاالت من التهاب العضلة القلب�ة 
ال لدى الشباب بعد الحصول ع� لقاح مرس) التهاب ال��س حول القلب(

ي النووي   ي األغلب لدى .أو نوفافا�س) mRNA(الحمض ال��يب
وقد حدثت �ف

ف خالل بضعة أ�ام من أخذ الجرعة الث ف الذكور والشباب البالغني .ان�ةالمراهقني
�ات ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الشعور �شدة و��ع �ف �شمل األعراض

، و�عان ولقد استجاب معظم الشبان الذين تلقوا الرعا�ة للدواء والراحة.القلب
.ما شعروا بتحسن أحوالهم

ناول الجرعة وتصبح حاالت التهاب العضلة القلب�ة والتهاب التامور أندر بعد ت
فال مازال مركز التحكم باألمراض،  واأل�اد�م�ة األم��ك�ة  لطب األط.المعززة

هم  أشهر وما فوق  بما أن الفوائد 6بأخذ اللقاح ل�ل شخص بعمر يوصون وغ�ي
.تفوق المخاطر بكث�ي 

عد لقاح التهاب العضلة القلب�ة والتهاب التامور بلم��د من المعلومات، راجع 
ي النووي .(CDC(مرسال الحمض ال��يب

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fkeythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?s_cid=10493:cdc%20covid%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html#symptoms-list
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/guillain-barre-syndrome.html
https://www.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2022/american-academy-of-pediatrics-applauds-cdc-approval-of-safe-effective-covid-19-vaccines-for-children-ages-6-months-and-older/#:%7E:text=The%20AAP%20recommends%20COVID%2D19,vaccine%20as%20simple%20as%20possible.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
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آمنة وفعالة19-إن لقاحات كوف�د
فوائد التطع�م تفوق مخاطرە:العلم واضح

من ھم اللذین یحتاجون إلى جرعة إضافیة كجزء
من سلسلة اللقاح األولي؟

مراض لتحقيق كامل الفوائد المرجوة  من اللقاح، يو�ي مركز الس�طرة ع� األ 
ة بأخذ جرعاألشخاص منقو�ي المناعة من الدرجات المتوسطة إ� الشد�دة

ي النووي بعد    ع� األقل من28إضاف�ة من لقاح مرسال الحمض ال��يب
�
يوما

 28أو�عد الجرعة الثان�ة من لقاح فايزر أو موديرنا،
�
لقاح من الجرعة األو� من يوما

ل�س هناك توص�ة بجرعة إضاف�ة مع نوفافا�س. جو�سون اند جو�سون

أعوام الذین تلقوا 4أشھر و 6وتشمل التوصیة األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
أعوام وما فوق الذین أكملوا سلسلة أولیة 5سلسلة مودیرنا األولیة واألشخاص بعمر 

:من فایزر أو مودرنا أو جونسون اند جونسون والذي

.قد  تلقى معالجة نشطة للسرطان أو األورام أو سرطانات الدم•

.تم زرع عضو في جسمھ ویأخذ أدویة مثبطة لجھاز المناعة•

.ةتم زرع خالیا جذعیة في جسمھ خالل عامین أو یأخذ أدویة مثبطة لجھاز المناع•

مثل متالزمة دي جورج أو متالزمة (لدیھ نقص مناعة أساسي معتدل أو شدید  •
)ویسكوت الدریتش 

متقدم أو غیر معالجHIVلدیھ عدوى نقص المناعة البشري •

یة أو األدویة یتلقى العالج النشط بمركبات الستیرویدات القشریة ذات الجرعة العال•
األخرى التي قد تثبط االستجابة المناعیة

معرفة یجب التحدث مع مقدم الرعایة الصحیة  بخصوص الحالة الطبیة لكل شخص ل
.ما إذا كان أخذ الجرعة اإلضافیة مناسبا لھ

كیف تم تطویر اللقاحات بھذه السرعة؟
وس الذي �سبب مرض كوف�د ف أن ا�تشاف الف�ي ي حني

ي ) SARS-cov-2(19-�ف
قد تم �ف

ي مختلف أنحاء العالم �عملون ع� ت2019كانون األول /د�سم�ب 
ط��ر ، كان العلماء �ف

وسات المرتبطة به �شكل وثيق منذ عام  لم��د من .2007اللقاحات  للف�ي
.Developing COVID-19 Vaccinesالمعلومات، راجع 

ي الحصول ع� جرعة معززة تختلف عن لق اح هل �مكنيف
األول؟19-كوف�د

ذوە �فضل بعض األشخاص أخذ جرعة معززة من نفس ن�ع اللقاح الذي أخ
ي األصل

بينما �فضل آخرون أخذ جرعة معززة مختلفة عن لقاحهم .�ف
.األص�ي 

ي نادر  ون اند للقاح جو�س) ول�نه خط�ي (�سبب خطر حدوث تأث�ي جانيب
ذلك األفراد الذين تلقوا ينصح مركز الس�طرة ع� األمراضجو�سون،  

ي  اللقاح أن �أخذوا جرعة معززة من لقاحات مرسال الحمض النووي ال��يب
).فايزر أو مودرنا(

 بال�امل"هل ما زلت اعت�ب 
�
إذا لم آخذ الجرعة" ملقحا

المعززة؟
ف من ال.نعم  بال�امل بعد أسبوعني

�
، �عت�ب الشخص ملقحا

�
جرعة الثان�ة حال�ا

، مثل لقاحات فايزر أو مودرنا أو نوفافا�س ف ي سلسلة من جرعتني
، أو بعد �ف

ف من لقاح جرعة واحدة، مثل لقاح جو�سون أند جو�سون ومع .أسبوعني
سك من ذلك، �ظل التطع�م  والتع��ز ال�امالن  أفضل ط��قة لتح�ي نف

، 19-ف�دالمرض الشد�د، والدخول إ� المستش�ف والوفاة �سبب مرض كو 
وس .والحد من انتشار الف�ي

ي الحصول ع� لقاح كوف�د 19-أين �مكنيف
أو الجرعة المعززة؟

 19-تتوفر العد�د من األما�ن ألخذ لقاح كوف�د
�
ال .أو الجرعة المعززة مجانا

ي مقاطعة أالم�دا بطاقة ه��ة وال 
ف وال تطلب مرا�ز اللقاح المجتمع�ة �ف  تأمني

 
�
.موعدا

للحصول ع� قائمة شاملة بمواقع اللقاحات الق��بة منك، راجع  
Alameda County Vaccine Availabilityأو قم ب��ارة  :

https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE.

، اتصل بـ ي
ي تحد�د موعد لقاح مجاىف

-268-510:للحصول ع� المساعدة �ف
2101.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines.page?#availability
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