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األسئلة الشائعة   -۱۹-لقاحات الكوفید  
 العوارض الجانبیة والسالمة
 

 

 

 

 ؟ ۱۹-ما ھي العوارض الجانبیة الشائعة للقاحات الكوفید 
 

 تتضمن:   ۱۹-العوارض الجانبیة الشائعة للقاحات الكوفید 
 التي تلقیت بھا اللقاح  في المنطقة (أو الفخذ لألطفال) الم او احمرار او توّرم في الذراع  •
 الحرارة ، القشعریرة   •
 الصداع  •
 التعب •
 )األطفالاالضطراب او البكاء (عند  •
 الم العضلة او المفصل •
 تورم الغدد اللمفاویة  •
 الشعور بالغثیان، فقدان الشھیة  •

 
بعوارض  بعد یوم او یومین. یشعر أغلب الناس  قدرتك على القیام باالنشطة الیومیة، ولكن یجب ان تزول  فد تُِحد ھذه العوارض الجانبیة من  

 جانبیة خفیفة والبعض ال یشعر بھا اطالقاً.  
 

ان تحصل یقاوم الفیروس ویبني المناعة. من المھم    ھذا، ان جسمكاللقاح یعمل. ویبیّن  رة تدل على ان  وإشاان العوارض الجانبیة طبیعیة  
لم ینصحك  مقدم اللقاح او طبیبك عندما حصلت على جرعة سابقة، إّال اذا شعرت بعوارض جانبیة على الجرعات التي یُنصح بھا حتى اذا 

 بذلك. 
 

   .۱۹-المحتملة بعد الحصول على لقاح الكوفید العوارض الجانبیة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا زر 
 

 ؟ ۱۹-بعد الحصول على لقاح كوفیدعارض جانبي  أيماذا لو لم احصل على 
الفعل   لقاح كوفید تختلف رّدات  الو آخر بعد الحصول على  الطبیة    األشخاص اغلب  .  ۱۹-من شخص  التجارب  الكوفید في   ۱۹-للقاحات 

اللقاح من  ویحمیك  قویة للقاح.    مناعیة ردة فعلكانت لدیھم  بھا. ھؤالء األشخاص  لم یشعروا  شعروا بعوارض جانبیة خفیفة والبعض منھم  
 ت لدیك عوارض جانبیة ام ال.  سواًء كان ۱۹-المرض الشدید من كوفید 

 
 ؟ ۱۹-كوفیدھل ھناك ردات فعل خطیرة بعد الحصول على لقاح 

مذكورة   الصحیة الخطیرةاربع مشاكل  مراقبة اللقاح  اال ان ذلك نادر جدا. وقد حددت أجھزة  نعم، یمكن لردات الفعل الخطیرة ان تحصل  
خطیر  . وذلك بسبب عارض جانبي  جونسون وجونسونمن لقاح    والمودیرنا والنوفافكسالفایزر  فّضل الحصول على لقاحات  . واآلن، یُ ادناه

 العوارض المحتملة.   لمعرفة  العوارض الجانبیة للقاح . اذا حصلت على لقاح، اقرأ ولكن نادر للقاح جونسون وجونسون
 

،  حدثتلقاح. واذا    أيدواء او  إتخاذ  وقد تحصل بعد    ردة فعل نادرة ولكن خطیرةھي  الحساسیة المفرطة  :  الحساسیة المفرطة •
اعلم المزید على  أقل خطورة.  ردات فعل أخرى  وقد تحصل  .  فوريفعّال ویعالجوا ردة الفعل بشكل  ان  لمقدمي الرعایة  فیمكن  

 . ۱۹-ردات الفعل بعد الحصول على لقاح الكوفید صفحة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا 
 
ان الحصول على  بعد الحصول على لقاحات فایزر ومودیرنا ونوفافكس:  (الطبقة الخارجیة للقلب)  والتأمورالتھاب عضلة القلب   •

بعد اتخاذ الدواء والحصول على  یعانون من ھذه االلتھابات تحسنوا  . اغلب األشخاص الذین  بعد اللقاحات، امر نادرھذه االلتھابات  
 عوارضھم.   العودة الى العمل بشكل طبیعي بعد تحسنالتجربة الذین مّروا بھذه األشخاص  بإمكانكان . والراحة

 
 
 
 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/aftervaccination/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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والشباب ھم  الثانیة من اللقاح. المراھقون الذكور  اغلب الحاالت التي تم اإلبالغ عنھا كانت بعد الجرعة  لقاحات فایزر ومودیرنا:  
وھذا احد بالتھاب القلب.    اإلصابةخطر  والجرعة الثانیة بتخفیض    األولىالجرعة  تمدید الوقت بین  ظھر  وقد ااكثر عرضة للتأثر.  

 اإلصابةونسبة خطر  .  األولىأسابیع من الجرعة    ۸بعد  في الحصول على الجرعة الثانیة  للمراھقین والشباب  التوصیة    األسباب
 .  األساسيمن النسبة بعد الجرعة الثانیة من اللقاح بعد الجرعة الداعمة األولى  اقلبالتھاب في القلب 

 
من مراكز السیطرة   تقریر وقد اظھر  وما فوق.    ۱۲من عمر    األشخاصجرعات اقل من  سنة    ۱۱  -أشھر   ٦یتلقى األطفال من عمر  

لألطفال من   ۱۹-متزاید لإلصابة بالتھاب في القلب بعد الحصول على لقاح كوفید انھ ال یوجد خطر على االمراض والوقایة منھا  
ملیون   ۸، وبعد إعطاء حوالي  رة على االمراض والوقایة منھاالسیطدراسة نشرت من قبل مراكز  وفي  سنوات.    ٥  -اشھر   ٦عمر  

. وأغلب ھذه الحاالت كانت  اللتھاب في القلبحالة    ۱۱  من  والتأّكد   اإلبالغسنة، تم    ۱۱-٥لألطفال بین  جرعة من لقاح فایزر  
 خفیفة وتعالجت بسرعة.  

 
لألجھزة المرض االلتھابي  كااللتھابات وقد یعانون من مشاكل في القلب  سنوات وما فوق    ٥من عمر  أن االفراد    دراسةقد وجدت  و

من لقاحات  جرعة او جرعات  مقارنةً بالنسبة بعد حصولھم على    ۱۹-بعد اصابتھم بمرض الكوفید بنسبة اكبر  (MIS-C)المتعددة  
االلتھاب الذي اإلشارة الى ان    أیضاومن المھم  في الذكور واالناث في جمیع األعمار.  وقد ظھرت ھذه النتیجة  فایزر او مودیرنا.  

 .  أخرى  أسبابالناتج عن یدوم طویًال كااللتھاب وال  ینتج عن اللقاح ھو اخف
 

الحصول . قد یخفف  بقد تلقیھم للقاح النوفافكسالذین أصابوا في االلتھابات    األشخاصقد تم اإلبالغ عن حاالت من  :  لقاح النوفافكس
 بھذه الحاالت النادرة.  من الجرعة من اإلصابة   أسابیع ۸بعد من نوفافكس على الجرعة الثانیة 

 
 متالزمة الشریان التاجي الحاد و  بسكتة دماغیة    اإلصابةزیادة خطر  یؤدي الى    ۱۹-مرض الكوفید ومن المھم اإلشارة الى ان  

 القلب والتأمور.  موت القلب وكذلك االلتھابنبضات القلب ووعدم انتظام وفشل في القلب  الذبحة القلبیةو
 

جلطات  الى  نادرة ولكن خطیرة وقد تؤدي    TTSان حالة  جونسون وجونسون:  بعد لقاح    (TTS)قلّة الصفیحات  ومتالزمة  الجلطة   •
واسعة في الذكور واالناث الذین تلقّوا لقاح  في مجموعھ عمریة  ھذه الحالة  عن    اإلبالغوقد تم  الصفائح الدمویة.  في الدم وانخفاض  

.  ا الحدث السلبيمن ھذ من الخطر النادر ولكن مرتفع  سنة ان یكّن حذرین    ٤۹-۱۸من عمر  وعلى النساء  جونسون وجونسون.  
المبلّغ عنھا بعد الحصول على    الحوادث السلبیةصفحة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا  للمزید من المعلومات زر  

   .۱۹-لقاحات كوفید 
 

الخالیا  یدّمر جھاز المناعة  مرض نادر حیث    GBSان  بعد الحصول على لقاح جونسون وجونسون:    (GBS)باریھ  -غیانمتالزمة   •
ولكن البعض    من ھذا المرض  األشخاصیتعافى أغلب  الشلل.    األحیانضعف في العضالت وفي بعض  العصبیة. ویسبب ھذا  

  عن ھذا المرض في األشخاص الذین تلقوا لقاح جونسون وجونسون.   اإلبالغقد تم  تلف في األعصاب بشكل دائم.  منھم یعاني من  
من   أسابیع  ٦مِرضوا بعد  تقریباً، كل األشخاص  سنة وما فوق.    ٥۰یبلغون من العمر  معظم الحاالت كانت عند الذكور الذین  

المزید ، زر صفحة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا  . لمعرفة  أسابیع  ۳غلب مِرضوا بعد  الحصول على اللقاح، واال
 .  ۱۹-الحوادث السلبیة المبلّغ عنھا بعد الحصول على لقاحات كوفید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/05-COVID-Shimabukuro-508.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_w
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
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الحوادث السلبیة المبلّغ عنھا بعد الحصول على لقاحات  للمزید من المعلومات زر صفحة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا  
   .۱۹-كوفید 

 
. على الرغم من إحتمالیة حدوث  األمیركیةفي الوالیات المتحدة    ۱۹-ملیون جرعة من لقاح كوفید  ٦۰۳أكثر من  لیومنا ھذا، تم إعطاء  

 تفوق المخاطر.  باستمرار  ۱۹-فوائد الحصول على لقاحات الكوفیدنادرة جدا. ان العوارض الجانبیة اّال انھا 
 

 ؟ األمدطویلة عوارض جانبیة  ۱۹-ھل لدى لقاحات الكوفید
تحدث خالل   األمد طویلة  وتبعًا لما نعرفھ من اللقاحات األخرى، فإن العوارض الجانبیة  غیر واردة.    األمد ال. ان العوارض الجانبیة طویلة  

لمراقبة    ۱۹-للقاحات الكوفید من الشركات الصانعة    (FDA)طلبت ھیئة الغذاء والدواء  من بعد الحصول على اللقاح. ولھذا السبب ،  أسابیع    ٦
موافق علیھا لالستخدام. وباإلضافة الى  /مسموحة، ویتم مراقبتھم حتى لو كانت اللقاحات  األقللثمانیة أسابیع على  المشاركین في التجارب  

  أصبحت منذ أن    قد مّر أكثر من عام ومرخصة.    الموافقة علیھا /بھاالسماح  بعد    ۱۹-مراقبة لقاحات الكوفید ، تستمر ھیئة الغذاء والدواء  ذلك
 ۱۹-لقاحات الكوفید اللقاحات). وقد تلقى المالیین  ى اكثر من ذلك عندما بدأت تجارب  على نطاق واسع (وحتمتوفرة    ۱۹- لقاحات الكوفید 
 . األمد طویلة عوارض جانبیة  أيولم یتم تحدید 

 
عند البالغین واألطفال. على سبیل المثال،   األمد جانبیة طویلة  قد یسبب عوارض    ۱۹-لمرض الكوفید ، نعلم ان الفیروس المسبب  وفي المقابل  

عّدة بعد اصابتھم بمرض الكوفید  وضیق في النفس ألشھر    بالتعب الشدید ومشاكل في النوم والصداعبعض األشخاص قد یستمرون بالشعور  
  C)-(MIS  ألجھزة متعددةااللتھاب  متالزمة  الحالة الخطیرة التي قد تصیب األطفال وھي  وكذلك  .  الطویل  بكوفید ، والذي یسّمى  ألول مره
ویشمل ذلك القلب   أعضاء مختلفة في الجسم  حیث تلتھب   ۱۹-بكوفید مرتبطة  ان ھذه الحالة نادرة ولكن خطیرة وھي  .   (MIS-A) والبالغین 

، من المؤسف البعض  یذھبون الى المستشفىواألمعاء. العدید من المرضى  المعدة  الدماغ او الجلد او العیون او    الكلیتین اواو الرئتین او  
 ھذه العوارض الطویلة األمد للفیروس. الحمایة تجاه   ۱۹-تُوفّر لقاحات الكوفید یموت. 

 
 

 عن ردة الفعل اذا أُِصبُت بھا بعد الحصول على اللقاح ؟ كیف یجب ان أُبلغ 
ان اللقاح قد یكون السبب، الرجاء إبالغ  الحصول على اللقاح، حتى لو لم تكن متأّكد  اذا كان لدیك حالة سیئة (عارض جانبي محتمل) بعد  

VAERS  .لرصد  من قبل ھیئة الغذاء والدواء ومراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا    اح الللقعن الحاالت السیئة  التبلیغ  نظام    یُستخدم
 https://vaers.hhs.gov/reportevent.html.او زر  1-800-822-7967السالمة. لإلبالغ، اتصل على مشاكل 

السیطرة على االمراض والوقایة منھا، یمكنك  ، مدقق الصحة  Safe-Vا اشتركت في  اذ  اإلبالغ عوارضك خالل   أیضاالخاص بمراكز 
 الھاتف الذكي.  التطبیق على 

 
- بعد الحصول على لقاح كوفید عوارض او مشاكل صحیة التي تثیر القلق    أي. اذا كان لدیك  طبیةنصائح    Safe-Vاو    VAERSال تعطي  

 اطلب عالج طبي. مع مقدم الرعایة الطبیة الخاص بك او ، الرجاء التواصل ۹۱
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/mis/index.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html#anchor_1607560764339
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 ماذا یوجد في اللقاحات ؟ 
 الدھون والسكر والملح.  - مكونات في األكل أیضاھي  ۱۹-تقریباً، كل المكونات في لقاحات الكوفید 

 بإالضافة الى: 
   (mRNA)الریبوزي المرسال الحمض النووي  على لقاحا الفایزر ومودیرنایحتوي  •
 .  ۱۹-للفیروس الذي یسبب بالكوفید على نسخة فیروس غیر تابعة جانسین یحتوي لقاح جونسون وجونسون/ •
لما یُسّمى   أجزاء، وھي ۱۹-من الفیروس الذي یسبب بمرض الكوفید (بروتین)  مؤذیةنوفافكس على أجزاء غیر یحتوي لقاح  •

 ببروتین سبایك.  
في   ۱۹- اصابتك بكوفید من  . وتساعد ھذه االستجابة على حمایتكاالستجابة المناعیةلبناء جسمك لخالیا تعطي ھذه المكونات اإلرشادات  

ھذه العملیة ھي  معلومة ال تحتاجھا الخلیة.   أيسیتجاھل اللقاح كما مكونات ، سیتجاھل  االستجابة المناعیةالجسم بعد ان یصدر المستقبل. 
 أداء الجسم. جزء طبیعي من 

 ید من اللقاحات.  االستجابة المناعیة للجسم. تستخدم المساعدات فس العد "مساعد" لتقویة ویحتوي لقاح نوفافكس أیضا على 
 

 أيالجنین المجھضة او كخالیا او األنسجة (كالثمیروسال او الزئبق)، (الحافظة كالمواد محتویات على  ۱۹-لقاحات الكوفید ال تحتوي 
 معادن.  مطاط او المكسرات)، او أدویة او بروتین (كالبیض او منتجات مضادات حیویة او )، او أخرى حیوانیة انسجة

 .  ونسون وجونسون وج نوفافكسو  مودیرناو فایزر في لقاحات  المكونات الموجودة والغیر موجودة تعلم المزید عن  
 

 ھل أصاب بمرض الكوفید بسبب اللقاح ؟
، قد یحصل  األحیان. في بعض  ۱۹-بالكوفید ال تحتوي اللقاحات على الفیروس التي تسبب  .  ۱۹-بمرض الكوفید ال یمكن الللقاح بالتسبب  ال.  

ھذه العوارض الجانبیة ھي طبیعیة وتدل على ان قد یشعرون بالتعب لیوم او یومین بعد الحصول على اللقاح.  األشخاص على حرارة او  
 قلیلة.    أیامیبني المناعة. ستزول العوارض بعد الجسم 

 
 اذا حصلت على اللقاح ؟ ۱۹-في اختبار الكوفید إیجابیةنتیجة ھل احصل على 

االختبار البصق وتشمل  االختبارات الماسحة او  (  اختبار مولد األجسام المضادة  او.    pcrعلى اختبار    إیجابیةبنتیجة  . لن تسبب اللقاحات  ال
ان  المولدة لألجسام المضادة (الدم)، وذلك بسبب  على بعض االختبارات    إیجابیةقد تكون النتیجة  .  ۱۹-بالكوفید   إصابةیبحث عن  الذي    الذاتي)

 انتاج األجسام المضادة. كیفیة تعمل من خالل تعلیم جسمك اللقاحات 
 

 .  ۱۹-من المعلومات عن اختبارات الكوفید للمزید   ph.lacounty.gov/covidtestsزر صفحة اختبارات الصحة العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fdifferent-vaccines%2FPfizer-BioNTech.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/
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األسئلة الشائعة   -۱۹-لقاحات الكوفید  
 العوارض الجانبیة والسالمة
 

 

 

 ؟۱۹-كوفیدلقاح الینوون على الحمل او المرضعات ان یحصلوا على األشخاص الذین ھل یمكن للحوامل او 
الذین قد یحملون في المستقبل.  اآلن، كذلك األشخاص  للحوامل، او المرضعات او الذین ینوون على الحمل ۱۹-بلقاح الكوفید یُنصح نعم،  

ولد میت وقد یكونوا اكثر عرضة  او )  أسابیع  ۳۷للتولید قبل األوان (قبل أكثر عرضة خالل الحمل  ۱۹-األشخاص الذین اصابوا بكوفید 
 في الحمل. أخرى لمشاكل

اشھر من الذھاب للمستشفى.   ٦األطفال األصغر من ویحمي  لحواملاعند في منع المرض الشدید والموت  ۱۹-تساعد لقاحات الكوفید 
صفحة مراكز السیطرة على وعلى   Vaccine FAQ: Pregnancy, Breastfeeding, and Fertilityللمزید من المعلومات زر 

 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding-COVID 19االمراض والوقایة منھا 
 

 ؟۱۹-في الحصول على لقاح الكوفیدیة أیمكن لألشخاص الذین یعانون من الحساس
 یعتمد ھذا على:

یشمل ذلك البیض)، او المطاط او الحیوانات االلیفھ األدویة الفمویة ، او الطعام (األشخاص الذین یعانون من حساسیة على  یمكن   •
 في الحساسیات الحصول على اللقاح. تاریخ عائلي الذین لدیھم األشخاص او لقاح الزھور او 

من السلیم   خطیرة، تحدث مع طبیبك لتحدید اذا كانعن طریق الحقن، حتى لو لم  للقاح او عالج  اذا كانت لدیك ردة فعل تحسسیة   •
 لك ان. تتلقى اللقاح.  

الحصول على لقاحي فایزر او مودیرنا. اسأل طبیبك اذا  ، ال یجب علیك  (PEG)ایثیلین غلیكول  البولي  على  اذا كانت لدیك حساسیة   •
 بامكانك الحصول على لقاح جونسون وجونسون او نوفافكس. كان 

سوبات، ال یجب الحصول على لقاحي نوفافكس او جونسون وجونسون. أسأل طبیبك اذا بامكانك لدیك حساسیة على بولی اذا كانت   •
 فایزر او مودیرنا. الحصول على 

 لقاح. (كردة فعل خطیرة) ألي من حصول الحساسیة المفرطة صغیر ھناك خطر 
الفعل.   المعلومات عن ردات  تتغیر  آخر  قد  السیطرة على االمراض والوقایة منھا تأّكد من االطالع على  اإلرشادات على صفحة مراكز 

19 Vaccines for People with Allergies-COVID   طبیبك. وتحدث الى 
 

 این احصل على المزید من المعلومات ؟ 
رمز االستجابة السریع او قم  ، امسح األخرى ۱۹-شائعة عن لقاحات الكوفید  أسئلةالشائعة او  األسئلةلطباعة او قراءة ھذه  •

 vaccine FAQs-COVID 19بزیارة 

• VaccinateLACounty.com   -  19.والتي تشمل Vaccine Schedules-COVID    استحقاقیة كل  الصور إلظھار متى و
 ومعلومات عن امكانیة الحصول على اللقاح.  جرعة 

 ۱۹-ت الكوفید صفحة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا للقاحا •
وأسئلة شائعة   ۱۹-وحقائق عن لقاحات الكوفید  أوھامصفحة مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا  •

 ۱۹-عن لقاحات كوفید 
   أسئلة أياسأل طبیبك اذا كان لدیك  •

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-Vaccine_PregnancyBreastfeedingFertility.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#anchor_1628692520287
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://vaccinatelacounty.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf

	كيف يجب ان أُبلغ عن ردة الفعل اذا أُصِبتُ بها بعد الحصول على اللقاح ؟

