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طُورت اللقاحات بسرعة جدًا. هل اتُخذت جميع خطوات السالمة المعتادة؟

نعم! لم تُتخطى أي خطوة من خطوات السالمة عند تطوير اللقاحات. أُجريت 
بعض الخطوات في وقت واحد، كما أن بعض خصائص لقاحات الحمض 
النووي الريبوزي المرسال-مثل خصائص Pfizer وModerna- تجعل 

اإلنتاج أسرع وأسهل.

ليس لدي أي حساسية من األدوية، ما الذي يمكنني تناوله لأللم أو الحمى بعد 
الحصول على هذا اللقاح؟ 

أسيتامينوفين )مثل: تايلينول( أو إيبوبروفين )مثل: موترين(.

 ،Pfizer( هل يجب أن تكون جرعتي الثانية من نفس العالمة التجارية للقاح
Moderna، إلى آخره( جرعتي األولى؟

في هذا الوقت، من الضروري أن تتلقى الجرعتين من نفس العالمة التجارية من 
 Johnson & Johnson ال يستلزم لقاح .Modernaو Pfizer لقاحات

أخذ جرعة ثانية.

هل عليَّ العودة إلى نفس المركز الصحي لتلقي جرعتي الثانية؟ 

فيما يخص لقاحات Pfizer وModerna، أجل. من المهم أن تعود إلى نفس 
الموقع ألخذ جرعتك الثانية لضمان توفير اإلمداد ودقة التوثيق. ال يستلزم لقاح 

Johnson & Johnson أخذ جرعة ثانية. 

هل نحن على علم بالمدة التي يظل فيها الشخص محميًا من كوفيد-19 بعد تلقي 
اللقاح؟ 

ال. هذا األمر غير معروف حاليًا. أصدرت شركة Moderna بيانًا تشير فيه 
إلى أنه من المتوقع أن تستمر المناعة حتى عام واحد على األقل. 

لقد أُصبت بالفعل بكوفيد-19. هل ما يزال هذا اللقاح مُرشحًا؟ 

نعم. تظهر البيانات الحالية أنه ليس ُمرجًحا إصابة الشخص بكوفيد-19 مرة 
أخرى في غضون 90 يوم من اإلصابة بالمرض في المرة األولى. ليس معروفًا 

بعد إلى متى تستمر المناعة الطبيعية )الحماية( من اإلصابة والتعافي من 
كوفيد-19. لهذا السبب يُستحسن أن تستمر في الحصول على اللقاح. 

هل تغير اللقاحات من حمضي النووي؟
ال. هذه اللقاحات ليس لديها القدرة على تغيير الحمض النووي. ال تؤثر 

اللقاحات أو تتفاعل مع حمضك النووي بأي طريقة.

هل يوجد تكلفة لتلقي اللقاح؟
بالنسبة للقاحات التي تُؤخذ في أثناء زيارة المكتب قد تُفرض رسوم إدارية قليلة 

على تأمينك لكنها لن تؤذي إلى تكبدك تكلفة. سيُعطى اللقاح نفسه مجانًا. 

ما هي بعض اآلثار الضائرة التي تحدث بعد تلقي اللقاح؟ 

الصداع، أو اإلجهاد، أو الحمى، أو آالم المفاصل، أو االحمرار، أو األلم في 
مكان الحقن.

ما مدى فعالية اللقاحات، ومتى سأكون محميًا؟ 

نسبة فعالية لقاح Pfizer هي 95% بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية، 
ونسبة فعالية لقاح Moderna هي 94.1% بعد 14 يوم من تلقي الجرعة 

الثانية. نسبة فعالية لقاح Johnson & Johnson هي 66% بعد 14 يوم 
من الجرعة الواحدة، لكنه فعال بنسبة 93% في الوقاية من األمراض الشديدة 

والوفاة بسبب كوفيد-19. 

HONOR COMMUNITY HEALTH

حزمة معلومات األسئلة 
 Pfizer األكثر شيوًعا للقاح

ضد كوفيد-19
461 W Huron St # 107, Pontiac, MI 48341

هل هذا اللقاح آمن؟
 Michigan Department of Health and نعم. لقد أقر مكتب

)Human Services )MDHHS بما يلي: 
"العملية الُمستخدمة للموافقة على أن لقاحات كوفيد-19 هي نفس العملية الُمثبتة 
التي استُخدمت لعمل لقاحات آمنة وفعالة لإلنفلونزا، وشلل األطفال، والحصبة، 

والسعال الديكي، وغيرهم. بالرغم من تطوير اللقاحات ضد كوفيد-19 بأكثر 
سرعة ممكنة تظل العمليات واإلجراءات الروتينية سارية لضمان سالمة أي 

لقاح ُمرخص أو ُمعتمد لالستخدام."

تهانينا وشكًرا لك على تلقي اللقاح ضد كوفيد-19. لقد اتخذت خطوة هامة في السيطرة 
على جائحة كوفيد-19 وحماية مجتمعنا. يمكنك اآلن ترشيح اللقاح للعائلة واألصدقاء. 

لمساعدتك على التحدث مع أفراد المجتمع فقد طور أطباؤنا ومعالجونا هذا المورد 
لإلجابة على بعض األسئلة والمخاوف األكثر شيوًعا.

شكًرا لك على اختيار مركز Honor Community Health. نسعى جاهدين لنكون 
شريكك في مجال الصحة، لذا فإننا نقدم مجموعة من الخدمات الشاملة والمتاحة ألي 
شخص ولكل شخص-بغض النظر عن قدرته على الدفع، أو الحالة التأمينية، أو مكان 

اإلقامة. لتحديد موعد زيارتك اليوم يُرجى االتصال برقم 724-7600 )248(.

Honor Community Health تواصل مع مركز
461 W Huron St #107, Pontiac, MI 48341

اتصل لتحديد موعد 724-7600 (248)

 للحصول على المزيد من المعلومات تفضل بزيارة: 
www.honorcommunityhealth.org/

@honorcommunityhealth :Facebook تابعنا في

إلى متى تستمر عادة اآلثار الضائرة؟ 
عادة ما تستمر اآلثار الضائرة لمدة يومين أو أقل-إذا ظهرت في األساس.

http://www.honorcommunityhealth.org/
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V-safe عبارة عن أداة تُستخدم في الهواتف المحمولة الذكية بحيث تتحقق من
سالمتك بعد تلقيك اللقاح ضد كوفيد-19. مشاركتك تساعد في إبقاء اللقاحات ضد 

كوفيد-19 آمنة-لك وللجميع.

يستغرق األمر بضع دقائق فقط للتسجيل والبدء. كل ما تحتاج إليه هو هاتفك المحمول 
الذكي ومعلومات عن لقاح كوفيد-19 الذي تلقيته. يمكن العثور على هذه المعلومات 

في بطاقة سجل اللقاح الخاصة بك. 

للتسجيل عبر اإلنترنت امسح رمز االستجابة السريعة الموجود في الجهة اليمنى أو 
انتقل إلى /https://vsafe.cdc.gov لتبدأ اليوم!

هل ما يزال عليَّ ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد االجتماعي بعد الحصول 
على هذا اللقاح؟ 

نعم. بالرغم من أنه من المحتمل أن تكون أقل عرضة لنشر كوفيد-19 بدون 
ظهور أعراض بعد الحصول على اللقاح ضد كوفيد-19 ليس معروفًا بعد مدى 

ضآلة احتمالية انتشاره. 
لهذا السبب يوصي مركز CDC بأن تستمر في ارتداء الكمامة والحفاظ على 

التباعد االجتماعي.

سجل الدخول في V-safe من خالل 
مسح رمز االستجابة السريعة

لقد سمعت عن السالالت الجديدة لكوفيد-19 من المملكة المتحدة، وجنوب 
أفريقيا، والبرازيل. ما هو المعروف عن هذه السالالت الجديدة من كوفيد-19؟ 

هل سيحميني اللقاح ضد كوفيد-19 من هذه السالالت؟ 

بناًء على المعلومات المعروفة حاليًا يبدو أن السالالت الجديدة أكثر قابلية 
لالنتقال لكنها ليست بالضرورة أكثر خطورة من ساللة كوفيد-19 األصلية. 

يجب أن تظل لقاحات كوفيد-19 الحالية )Pfizer، وModerna، و
Johnson & Johnson( فعالة بخصوص الوقاية من اإلصابة باألمراض 

الشديدة من هذه السالالت الجديدة. تتطور المعلومات بخصوص كوفيد-19 
وبخصوص هذه السالالت الجديدة، وتعكس هذه اإلجابات أكثر المعلومات 

الحالية التي نعرفها في تاريخ كتابة هذه الوثيقة. 

هل يحتوي هذا اللقاح على فيروس كوفيد-19؟
ال. ال يحتوي هذا اللقاح على فيروس كوفيد-19.

هل سأنقل العدوى بعد حصولي على لقاح Pfizer، أو Moderna، أو 
Johnson & Johnson؟ 

ال. ألنهم ال يحتوون على فيروس كوفيد-19 أو أي فيروس نشط، لن تصبح 
ناقاًل للعدوى بسبب هذه اللقاحات. 

أين يمكنني العثور على المزيد من المعلومات بخصوص أسئلتي األخرى؟

للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص 
 :CDC األسئلة الشائعة يُرجى زيارة موقع

www.cdc.gov/coronavirus/ 
 2019-ncov/vaccines/faq.html

للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص 
لقاح Pfizer امسح رمز االستجابة السريعة 

باستخدام هاتفك المحمول الذكي أو تفضل بزيارة: 
 https://www.pfizer.com/products/

 product-detail/pfizer-biontech
-covid-19-vaccine

 شكرًا لك على اختيار
 Honor Community Health مركز

 461 W Huron St # 107, Pontiac, MI 48341

اتصل بنا على: 724-7600 (248)  

 www.honorcommunityhealth.org/

 @honorcommunityhealth

هل أحتاج إلى الحجر الصحي بعد أخذ هذا اللقاح؟
ال. ألن هذا اللقاح ال يحتوي على فيروس كوفيد-19 أو أي فيروس نشط، لن 

تصبح ناقاًل للعدوى ولن تحتاج إلى الحجر الصحي. 

هل يحتوي اللقاح على أي بيض، أو التكس، أو مواد حافظة؟ 

ال. ال تحتوي اللقاحات المعتمدة حاليًا لالستخدام ضد كوفيد-19 على أي بيض، 
أو مواد حافظة، أو التكس. 

لقد عانيت من ردود فعل تحسسية اتجاه األدوية أو الطعام أو اللقاحات األخرى 
في الماضي، فهل ما يزال عليَّ الحصول على لقاح كوفيد-19؟

نعم. حاليًا، السبب الوحيد األساسي )مانع االستعمال( لعدم الحصول على اللقاح 
ضد كوفيد-19 هو رد الفعل الخطير الذي يهدد الحياة )الحساسية المفرطة( 

لجرعة أو مكون سابق في اللقاح ضد كوفيد-19. أُعطيت اللقاحات بأمان لمن 
يعانون من ردود فعل تحسسية وحساسية مفرطة اتجاه األشياء األخرى في 

الماضي. استِشر طبيبك بخصوص األسئلة وللحصول على توضيح. 

هل يمكنني الحقول على لقاح اإلنفلونزا أو أي لقاحات أخرى في نفس اليوم؟ 

ال. ال يوصى بالحصول على هذا اللقاح في نفس الوقت مثل اللقاحات األخرى. 
في الواقع، يوصى بأال تأخذ لقاح آخر لمدة 14 يوم قبل أو بعد أخذ جرعات 

لقاح كوفيد-19. 

https://vsafe.cdc.gov/
www.cdc.gov/coronavirus/
www.pfizer.com/products/
www.honorcommunityhealth.org/
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 بیان حقائق للمتلقي القاح ومقدمي الرعایة
 

) ۱۹-(كوڤید ۲۰۱۹بایو إن تك" للوقایة من ڤیروس الكورونا -ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ للقاح "فایزر  
 

ربأو أك ۱۲السن  ويلألفراد ذ  
 

) الناجم عن المتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة  ۱۹-بایو إن تك" للوقایة من ڤیروس الكورنا (كوڤید-یُعَرض علیك لقاح "فایزر
بایو -). یحتوي بیان الحقائق ھذا على معلومات ستساعدك على فھم الخطائر ،الفوائد للقاح "فایزر۲-كوف-(المعروفة كسارس

تتلقاه بسبب جائحة الكورونا الحالیة.   إن تك" لڤیروس الكورونا الذي قد  
 

لك. ال یوجد لقاح   ۱۹-بایو إن تك" للوقایة من ڤیروس الكورنا ھو لقاح یمكنھ أن یمنع انتقال عدوى الكوفید-إن لقاح "فایزر
 . ۱۹-األمریكیة للوقایة من كوڤیدمعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء 

 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا. تكلم/ي مع مقدم اللقاح إذا  - معلومات حول لقاح "فیزرإقرأ/ي بیان الحقائق ھذا للتعرف على 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا. -كان لدیك أي أسئلة. لك الخیار بأن تتلقى/ي لقاح "فایزر  
 

ل. ویتم إعطائھ في العض  أسابیع ۳بایو إن تك" لفیروس الكورونا  في جرعتین بفاصل -یتم إعطاء لقاح "فایزر  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا الوقایة للجمیع. -قد ال یقدم لقاح "فایزر  
 

على أحدث نسخة من بیان الحقائق ھذا، الرجاء زیارة ھذا الرابط:   لالطالعتم تجدید بیان الحقائق ھذا.   
 www.cvdvaccine.com 
 

معرفتھ قبل أن تحصل على ھذا اللقاح؟ما الذي تحتاج إلى   
 

؟۱۹- ما ھو الكوفید  
". لم  ۲-كرف-بسبب فیروس كورونا یعرف بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة المعروفة ب"سارس ۱۹-مرض الكوفیدیحدث 

صاب  عبر االتصال بشخص آخر م ۱۹-یتم رؤیة ھذا النوع من فیروس الكورونا من قبل. یمكنك أن تصاب بمرض الكوفید
بالفیروس. ھذا المرض ھو مرض تنفسي یؤثر على أعضاء جسدیة أخرى. یعاني األشخاص المصابون بفیروس الكورونا من  
أعراض واسعة ومختلفة كما ھو مبلغ عنھ، وتتراوح من األعراض الخفیفة إلى المرض الشدید. قد تظھر أعراض المرض بین  

سعال؛ ضیق في التنفس؛ إعیاء؛ آالم  عراض ما یلي: حمى أو قشعریرة، یوم من التعرض للفیروس. قد تشمل األ ۱٤یومین و
الحلق؛ احتقان أو سیالن األنف.   التھابفي العضالت أو الجسم؛ صداع الراس؛ فقدان جدید في حاسة التذوق أو الشم ؛  

   .الغثیان أو القيء؛ إسھال
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟- ما ھو لقاح "فایزر  
. ال یوجد لقاح معتمد من قبل إدارة ۱۹-بایو إن تك" لفیروس الكورونا ھو لقاح غیر معتمد قد یمنع الكوفید-"فایزر إن لقاح

.  ۱۹-الغذاء والدواء األمریكیة للوقایة من الكوفید  
 

الكورونا للوقایة من الفیروس لدى  بایو إن تك" لفیروس -االستخدام الطارئ للقاح "فیزربإدارة الغذاء والدواء األمریكیة  سمحت
سنة وما فوق بموجب ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ.  ۱۲األفراد الذین تبلغ أعمارھم   

 
االستخدام   "ما ھو ترخیصللمزید من المعلومات حول ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ، الرجاء االطالع على جزء 

في نھایة ھذا البیان.  في حاالت الطوارئ؟"   
 

 
 
 

http://www.cvdvaccine.com/
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بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-ما المعلومات التي یجب علیك أن تذكرھا لمقدم اللقاح قبل أن تتلقى لقاح "فایزر  
 أخبر مقدم اللقاح عن جمیع حاالتك الطبیة، بما في ذلك إذا:

لدیك أي حساسیة  -  
 عضلة القلب أو التھاب التامور لدیك التھاب في  -
لدیك حمى  -  
تعاني من اضطراب نزیفي أو تعاني من تجلط الدماء  -  
تعاني من نقص المناعة أو تتعاطى دواًء یؤثر على جھاز المناعة لدیك  -  
كنت حامل أو تخطط على الحمل -  
تقدمي الرضاعة الطبیعیة لطفلك -  
قد تلقیت لقاًحا آخر لفیروس الكورونا  -  
أُغمي علیك قِبَل تلقي أي حقنة قد -  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟ -من الذي یجب أن یحصل على لقاح "فایزر   
بایو إن تك" لفیروس الكورونا للوقایة من الفیروس لدى  -سمحت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة باالستخدام الطارئ للقاح "فیزر

سنة وما فوق.  ۲۱األفراد الذین تبلغ أعمارھم   
 

 من الذي یجب أال یحصل على لقاح "فایزر-بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟ 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا إذا: -یجب أن ال تحصل على لقاح "فایزر  

كانت لدیك ردّة فعل تحسسیة بعذ الحصول على جرعة سابقة من ھذا اللقاح  -  
ات ھذا اللقاح إذا كانت لدیك ردّة فعل تحسسیة ألي من مكون -  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟ -ما ھي مكونات لقاح "فایزر  
: بایو إن تك" لفیروس الكورونا على المكونات التالیة- یحتوي لقاح "فایزر  

الدھون   الحمض النووي الریبوزي المرسال،  
 ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene 

glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 
and cholesterol) 

 
، ثنائي ھیدرات فوسفات الصودیوم ثنائي القاعدة،  كلورید بوتاسیوم، فوسفات البوتاسیوم أحادي القاعدة، كلورید الصودیوم

 والسكروز. 
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟ -كیف یتم إعطاء لقاح "فایزر  
بایو إن تك" لفیروس الكورونا كحقنة في العضل.  - یعطى لقاح "فایزر  

 
أسابیع. ۳" لفیروس الكورونا في جرعتین بفاصل  بایو إن تك- یعطى لقاح "فایزر  

 
أسابیع إلكمال  ۳بایو إن تك" لفیروس الكورونا، علیك الحصول على جرعة ثانیة من نفس القاح بعد -یت لقاح "فایزرإذا تلق

 التطعیم ضد الفیروس.  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا من قبل؟-ھل تم استخدام لقاح "فایزر   
فرد   ۰۰۰۳۲،تلقى ما یقارب ، ةاإلكلینیكیلتجارب بایو إن تك" لفیروس الكورونا ھو لقاح غیر معتمد. حالل ا-إن لقاح "فایزر

بایو إن تك" لفیروس الكورونا. -وما فوق على جرعة واحدة على األقل من لقاح "فایزر ۲۱تبلغ أعمارھم من سن ال  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-ما ھي فوائد لقاح "فایزر   
بعد جرعتین تم  ۱۹-بایو إن تك" لفیروس الكورونا یمنع الكوفید-"فایزرخالل إحدى التجارب اإلكلینیكیة للقاح،  ثبت بأن لقاح 

أسابیع. مدة الحمایة ضد فیروس الكورونا غیر معروفة حالیًا. ۳إعطائھما خالل فاصل دام    
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بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟ -ما ھي مخاطر لقاح "فایزر  
لفیروس الكورونا رّدة فعل تحسسیة شدیدة. قد تحصل رّدة الفعل التحسسیة  إن تك" بایو -یسبب لقاح "فایزر ھناك احتمال بأن

لھذا السبب قد یُطلَب   بایو إن تك" لفیروس الكورونا.-خالل بضعة دقائق لساعة بعد الحصول على جرعة من لقاح "فایزر
 مات رّدة الفعل التحسسیة ما یلي: منك البقاء في المكان الذي تلقیت بھ اللقاح من أجل المراقبة ما بعد التطعیم. تشمل عال

 صعوبة التنفس  -
   تورم الوجھ وحلق -
 دقات قلب سریعة -
 ظھور طفح جلدي شدید في كل أنحاء الجسم  -
 الدوخة والشعور بالضعف -
 

بایو إن تك" لفیروس  -قد حدث التھاب في عضلة القلب والتامور عند بعض األشخاص الذین حصلوا على لقاح "فایزر
الكورونا. بدت أعراض االلتھاب لدى معظم ھؤالء األشخاص بعد بضعة أیام من حصولھم على الجرعة الثانیة من لقاح  

بایو إن تك" لفیروس الكورونا. إن فرصة حصول ذلك منخفضة. علیك طلب العنایة الطبیة فوًرا إذا كانت لدیك أي  -"فایزر
 بایو إن تك" لفیروس الكورونا:-من األعراض التالیة بعد حصولك على لقاح "فایزر

 ألم في الصدر  -
 صعوبة التنفس  -
 الشعور بنبض سریع للقلب أو الخفقان السریع للقلب -
 

بایو إن تك" ما یلي:-للقاح "فایزرتشمل اآلثار الجانبیة التي تم اإلبالغ عنھا   
رد فعل تحسسي شدید  -  
الحكة، القشعریرة، أو انتفاخ الوجھردود فعل تحسسیة غیر شدیدة مثل الطفح الجلدي،  -  
التھاب عضلة القلب  -  
التھاب التامور  -  
لم موقع الحقن أ -  
تعب  -  
صداع   -  
ألم عضلي  -  
قشعریرة  -  
الم المفاصل  -  
حمى -  
تورم موقع الحقن -  
احمرار موقع الحقن  -  
غثیان -  
الشعور بتوعك  -  
)تورم الغدد اللیمفاویة (تضخم العقد اللمفیة -  
االسھال -  
التقیؤ  -  
ألم في الذراع -  

 
قد تحدث آثار جانیة خطیرة وغیر قد ال تكون ھذه جمیع اآلثار الجانبیة المحتملة للقاح "فایزر بیو إن تك" لفیروس الكورونا. 

حث في التجارب اإلكلینیكیة.بایو إن تك" لفیروس الكورونا قید الدراسة والب-متوقعة. ال یزال لقاح "فایزر  
 

لي أن أفعل بشأن اآلثار الجانبیة؟ماذا ع  
أو اذھب إلى أقرب مستشفى.  ۹۱۱إذا كنت تعاني من رّدة فعل تحسسیة شدیدة، اتصل ب   
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إلى مقدم الرعایة الطبیة الخاص بك إذا كانت لدیك أي آثار جانبیة تزعجك أو آثار ال  اذھبم اللقاح الخاص بك أو دبمق اتصل
 تختفي. 

 
بیة للقاح لنظام اإلبالغ عن األحداث السلبیة للقاحات لدى إدارة الغذاء والدواء/مركز مكافحة قم باإلبالغ عن آثار جان

أو قم باإلبالغ   ۱.۸۰۰.۸۲۲.۷۹٦۷إن رقم دائرة نظام اإلبالغ عن األحداث السلبیة للقاحات ھو األمراض والوقایة منھا. 
 عبر ھذا الموقع االلكتروني 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html 
بایو إن تك لفیروس الكورونا المرخص لالستخدام في حاالت الطوارئ" في الجملة األولى من  -"لقاح فایزر تضمینالرجاء 

في نموذج التقریر.  ۱۸المربع رقم #  
 

مكانك أن تبلغ عن اآلثار الجانبیة لشركة فایزر عبر معلومات االتصال الواردة أدناه.إلى ذلك، بإ باإلضافة  
 

 
رقم الھاتف     الموقع االلكتروني   رقم الفاكس   

۱.۸۰۰.٤۳۸.۱۹۸٤ ۱.۸٦٦.٦۳٥.۸۳۳۷ www.pfizersafetyreporting.com 
سایف." ھذا التطبیق ھو أداة طوعیة جدیدة قائمة على الھاتف الذكي تستخدم -قد یتم منحك الخیار بالتسجیل في تطبیق "في

من أجل تحدید أي آثار جانبیة محتملة بعد تلقي    تطعیمھمالویب للتواصل مع األشخاص الذین تم الرسائل النصیة واستطالعات 
مركز مكافحة األمراض والوقایة على مراقبة سالمة لقاح  سایف" بطرح أسئلة تساعد -. یقوم تطبیق "في۱۹-لقاح الكوفید

ألمر باإلضافة إلى  سایف" أیًضا بالتذكیر عن تاریخ تلقي الجرعة الثانیة من اللقاح اذا احتاج ا-. یقوم تطبیق "في۱۹-الكوفید

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/


5   
٢٠٢١ يونيو ٢٥ :المراجعة  تتمت  

تأثیر صحي كبیر بعد تلقي   تقدیم مراجعات ھاتفیة مع مركز مكافحة األمراض والوقایة اذا أبلغ المشاركون بالتطبیق عن أي
زید من المعلومات حول كیفیة التسجیل، قوموا بزیارة: لقاح الكورونا. للم  

www.cdc.gov/vsafe 
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟ - فایزرماذا لو قررت عدم الحصول على لقاح "  
. إذا قررت عدم تلقي اللقاح، لن یتغیر مستوى  بایو إن تك" لفیروس الكورونا-لدیك الخیار بتلقي أو عدم تلقي لقاح "فایزر

 الرعایة الصحیة التي تتالقاھا. 
 

ك" لفیروس الكورونا؟ بایو إن ت- ھل ھناك خیارات أخرى متاحة للوقایة من فیروس الكورونا غیر لقاح "فایزر  
حالیًا، لیس ھناك لقاح آخر معتمد متوفر للوقایة من فیروس الكورونا. قد تسمح إدارة الغذاء والدواء األمریكیة االستخدام 

ترخیص وموجودة تحت آلیة  ۱۹-تتوفر أنواع لقاح أخرى ضد الكوفیدوالطارئ للقاحات أخرى للوقایة من فیروس الكورونا. 
 االستخدام في حاالت الطوارئ. 

 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا مع لقاحات أخرى؟ - یمكنني الحصول على لقاح "فایزرھل   

بایو إن تك" لفیروس الكورونا مع لقاحات أخرى. -لیست ھناك معلومات حول استخدام لقاح "فایزر  
 

 ماذا لو كنت حامل أو أرضع طفلي؟ 
ایة الصحیة الخاصة بك.  إذا كنت حامل أو ما زلتي ترضعین طفلك، ناقشي خیاراتك مع مقدم الرع  

 
؟۱۹- مرض كوفید بایو إن تك" لفیروس الكورونا-ھل سیعطیني لقاح "ایزر  

. ۱۹-وال یمكنھ أن یعطیك كوفید ۲-كوف-كال، ال یحتوي اللقاح على سارز   
 

 احتفظ ببطاقة التطعیم الخاصة بك
وضح لك موعد الجرعة الثانیة للقاح  عندما تحصل على جرعتك األولى، ستحصل على بطاقة التطعیم الخاصة بك التي ت

بایو إن تك" لفیروس الكورونا. تذكر/ي أن تحضر/ي بطاقتك عند عودتك. -"فایزر  
 

 معلومات إضافیة
 إذا كانت لدیك أي أسئلة، قم بزیارة الموقع االلكتروني أو اتصل برقم الھاتف الموضح أدناه. 

 
لرمز أدناه من خالل ھاتفك.لمراجعة أحدث نسخة من بیان الحقائق، الرجاء مسح ا  

 
 رقم الھاتف  الموقع الدولي 

www.cvdvaccine.com 

 

۱.۸۷۷.۸۲۹.۲٦۱۹ 
(1-877-VAX-CO19) 

 

 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.cdc.gov_vsafe&d=DwMF-g&c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&r=iggimxFo1bnCoTNHtFHht7zBjWLmMD5xyYOHusHEMRA&m=NUusRcDWxrAYwskpVPikFjIp1YMB1upPlqmEqHLqywo&s=ZgZDg3kpZyGQV82QCF-MKAMdQ9UDWQqf3K-6eMVizRE&e=
http://www.cvdvaccine.com/


6   
٢٠٢١ يونيو ٢٥ :المراجعة  تتمت  

 كیف یمكنني التعرف على المزید من المعلومات؟ 
اسأل/ي مقدم اللقاح.  -  
والوقایة منھا على الرابط التالي زوروا موقع مركز مكافحة األمراض  -  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
زوروا موقع إدارة الغذاء والدواء األمریكي على الرابط التالي  -  

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-
and-policy-framework/emergency-use-authorization. 

اتصل بدائرة الصحة المحلیة أو الخاصة بوالیتك.  -  
 
 

 أین سیتم تسجیل معلومات التطعیم الخاصة بي؟
قد یقوم مقدم اللقاح بتضمین معلومات التطعیم الخاصة بك في نظام معلومات التحصین الخاصة بوالیتك أو مدینتك أو في أي 

نظام مماثل آخر. ھذا سیضمن أن تحصل على اللقاح ذاتھ عندما تعود للحصول على جرعتك الثانیة. للمزید من المعلومات  
الرابط التالي:   حول نظام معلومات التحصین، الرجاء زیارة  

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 
 

؟۱۹- ھل سیتم طلب رسوم إداریة لقاء تلقي لقاح كوڤید  
لقي جرعة اللقاح وال یمكن أن یتم تحصیل رسوم  كال. في الوقت ھذا، ال یمكن لمقدم الخدمة بأن یفرض علیك رسوم مقابل ت

فقط. ولكن، یمكن لمقدمي اللقاح أن یحصلوا على تسدید   ۱۹-إداریة أو أي رسوم أخرى من جیبك لقاء تلقیك لقاح كوڤید
و لمتلقي اللقاح (مثل تأمین خاص، میدیكیر، میدیكید، أ ۱۹-رسوم من برنامج أو خطة تغطي الرسوم اإلداریة للقاح كوڤید

ن إلدارة موارد وخدمات الصحة للمتلقین بدون تأمین).  ۱۹-برنامج كوڤید الغیر مؤمَّ  
 

 أین یمكنني التبلیغ عن حاالت احتیال یُشتَبَھ بھا؟ 
الخاص بمركز السیطرة على األمراض   ۱۹-على أي شخص یدري بأي انتھاك محتمل لمتطلبات برنامج تطعیم كوڤید

على    لاالتصا األمریكیة عبر زیارة الموقع أدناه أو بشریةلعام، وزارة الصحة والخدمات ال األمریكي أن یبلغ مكتب المفتش ا 
 الرقم أدناه

1-800-HHS-TIPS أو https://TIPS.HHS.GOV 
 

 
المضادة؟  اإلصاباتما ھو برنامج التعویض عن   

المضادة ھو برنامج فیدرالي قد یساعدك على دفع تكالیف الرعایة الصحیة وأي تكالیف  اإلجراءاتإن برنامج التعویض عن 
م، یجب تقدیم محددة أخرى ألفراد قد أصیبوا بجروح خطیرة بسبب بعض األدویة أو اللقاحات، بما فیھم ھذا اللقاح. بشكل عا

. لمعرفة المزید حول ھذا  لمضادة في غضون عام واحد من تاریخ تلقي اللقاحا اإلجراءاتطلب إلى برنامج التعویض عن 
أو زیارة الرابط التالي:  ۱.۸٥٥.۲٦٦.۲٤۲۷البرنامج، الرجاء االتصال ب   

www.hrsa.gov/cicp/  
 

 ما ھو ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ؟
بایو إن تك" بموجب آلیة الوصول الطارئ ویسمى "ترخیص -الغذاء والدواء األمریكیة بتوفیر لقاح "فایزرقامت إدارة 

وزیر الصحة والخدمات  االستخدام في حاالت الطوارئ". یتم دعم ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ من قبل تصریح 
. ۱۹-واد البیولوجیة أثناء جائحة كوفیداالنسانیة  بأن ھناك ظروف تبرر االستخدام الطارئ لألدویة والم  

 
. قد  بایو إن تك" إلى نفس نوع المراجعة كأي منتج آخر معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة-لم یخضع لقاح "فایزر

مناسبة  حاالت الطوارئ عند استیفاء معاییر معینة قد تشمل عدم وجود بدائل تصدر إدارة الغذاء والدواء ترخیص استخدام في 
ومتاحة. باإلضافة إلى ذلك، إن قرار إدارة الغذاء والدواء األمریكیة یعتمد على مجمل األدلة العلمیة المتاحة التي ومعتمدة 

أثناء ھذه الجائحة وأن الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق   ۱۹-توضح أن المنتج سیكون فعاًال في الوقایة من كوفید

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
https://tips.hhs.gov/
http://www.hrsa.gov/cicp/
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محتملة للمنتج. یجب استیفاء كل ھذه المعاییر للسماح باستخدام المنتج لعالج المرضى خالل جائحة  المخاطر المعروفة وال
. ۱۹-كوفید  

 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا طوال مدة إعالن ترخیص  -یسري ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ للقاح "فایزر

ستخدام الطارئ لھذه المنتجات، ما لم یتم انھاء المدة الساریة لھ  رر االاالستخدام لحاالت الطوارئ لفیروس الكورونا الذي یب
 أو إبطالھ (وبعد ذلك قد ال یتم استخدام المنتجات). 

  
 

 
 صنع من قبل 

۱۰۰۱۷شركة فایزر، تیو یورك، نیو یورك   
 

 
 صنع من أجل 
 بشركة تصنیع بایو إن تك

۱۲أن دیر غولدغروب   
ماینز، ألمانیا ٥٥۱۳۱  

 
أ ٤.۲-۱٤٥۱-الب  

 
۲۰۲۱یونیو  ۲٥تمت المراجعة:   

 

 



الواسع. ونحن نأمل أن تكون هذه الترجمة مفيدة. فعلى الرغم من أن  هذه الترجمة كخدمة للجمهور العالمي FDAتقدم إدارة 

قد ال تكون بدقة أو  الحصول على أصدق ترجمة ممكنة للنسخة اإلنجليزية، إال أننا ندرك أن النسخة المترجمة اإلدارة حاولت

  هذا المستند هي النسخة اإلنجليزية. يزية، لذا فإن النسخة األصلية منوضوح أو تكامل النسخة اإلنجل


	Pfizer-COVID-19-Vaccine-Fact-Sheet-Recipients-Caregivers-20210625_ARABIC-508-TAR.pdf
	هل سيتم طلب رسوم إدارية لقاء تلقي لقاح كوڤيد-١٩؟
	كلا. في الوقت هذا، لا يمكن لمقدم الخدمة بأن يفرض عليك رسوم مقابل تلقي جرعة اللقاح ولا يمكن أن يتم تحصيل رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى من جيبك لقاء تلقيك لقاح كوڤيد-١٩ فقط. ولكن، يمكن لمقدمي اللقاح أن يحصلوا على تسديد رسوم من برنامج أو خطة تغطي الرسوم ال...
	أين يمكنني التبليغ عن حالات احتيال يُشتَبَه بها؟
	على أي شخص يدري بأي انتهاك محتمل لمتطلبات برنامج تطعيم كوڤيد-١٩ الخاص بمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن يبلغ مكتب المفتش العام، وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية عبر زيارة الموقع أدناه أو الاتصال على الرقم أدناه
	1-800-HHS-TIPS أو https://TIPS.HHS.GOV




