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 مقاطعة لوس أنجلوس
 

 وحقائق: أ�اذ�ب 19-لقاح كوف�د  
 

 
 

ل�س  . 19-ف�ما يتعلق بكوف�د القرار األفضل ألنفسهم ولعائالتهميتخذوا حىت  دق�قةمن المهم أن �كون لدى الجميع معلومات طب�ة 
ا   ي �مكن أن �ساعد  اللقاح  الدق�قة عن  معلومات  معرفة ال  مهممن ال ما هو صحيح وما هو خطأ.  تحد�د  من السهل دائم� ع� وقف والىت

 الخرافات والشائعات.  
 

ي إذا كنت ت
ا  ،  19-لقاح كوف�داتخاذ قرار �شأن    فكر �ف ا أو �ساعد صد�ق� دد� من أجل معلومات دق�قة   موثوقةال مواقع  ال  هذە  فم ب��ارة،  م�ت

 : الحقائق أدناەحول اللقاح وقم باالطالع ع� 
 
 

رت: 1 رقم ال�ذبة  . ، وال �عرفون ما إذا كانت آمنة أم ال بالغةاللقاحات ��عة  ُطوِّ

 آمنة لعدة أسباب. رغم ذلك الحقائق: �مكن تصنيع هذە اللقاحات ��عة وتظل 

وسات كورونا األخرى  سبق�ةكان للعلماء اال  • ق    )سارس( متالزمة االلتهاب التنف�ي الحاد  مثل    ،ألنهم درسوا ف�ي ومتالزمة ال�ش
التنفس�ة س)  األوسط  لقاحاتكما  .  (م�ي ال��بوزي   درسوا  النووي  المرسال(  المرسالالحمض  ناقالت  الولقاحات    )الرنا 

وس ف الفرع�ة. وتعت�ب هذە اللقاحات �ي أنواع لقاحات    �ةالف�ي وتني ي الوال�ات    19-كوف�دولقاحات وحدات ال�ب
المستخدمة �ف

 . المتحدة 
 . العلماء تعاون ل سهَّ ما ذا وه الحكومة ال�ث�ي من األموال والموارد لتط��ر اللقاحات خصصت  •
ي  19-كوف�د  استخدم الباحثون الشبكات الموجودة إلجراء تجارب لقاح • ع�  لحرص الناس  ��عة    تبدأ ، و�ي التجارب الىت

 . المشاركة فيها 
 . ها وترخ�ص 19-كوف�د  األول��ة لمراجعة لقاحات قا�ة منها والو  أعطت إدارة الغذاء والدواء ومرا�ز الس�طرة ع� األمراض •
•  

ُ
ي الوقت  ها و�نتاجبعض مراحل تط��ر اللقاحات    تفذن

. ع� سب�ل المثال، بدأ التصنيع بينما كانت  ه ول�س �شكل متتاٍل نفس  �ف
 . صنع لقاح جد�د والتأ�د من سالمته خطوات كافةاتباع  مع التجارب ال����ة ال تزال جار�ة 

 
ي   19-كوف�د  لقاحات  من  جرعة  مليون  619  من  أ���   إعطاء  تم  اآلن،  حىت 

  احتمال�ة   من  الرغم  وع�.  المتحدة  الوال�ات  �ف
ة،  جانب�ة   أعراض  حدوث - كوف�د  لقاحات  ع�   الحصول  فوائد   إن.  للغا�ة  نادرة   تزال   ال   الجانب�ة   األعراض  هذە  فإن   خط�ي

 .  المحتملة المخاطر  تفوق 19
 
 

ي عن 2 رقم ال�ذبة
 .ط��لة المدى   األعراض الجانب�ة: ال نعرف ما �ك�ف

نا الفهم العل�ي ل��ف�ة عمل اللقاحات أن لقاحات  ي غ�ي مرجحة    19-كوف�د الحقائق: �خ�ب
جانب�ة ط��لة    أعراضأي    �سب�ب  �ف

 . المدى 

 
ي غضون ستة أسابيع من  ط��لة األجل    أي آثار جانب�ة   حدثتاللقاحات األخرى،  حول  نعرفه  بحسب ما  

ي  �ف
اللقاح. ولهذا، طالبت  تل�ت

كات المنتجة للقاحات كوف�دإدارة الغذاء والدواء   ي ال  19-ال�ش
ف �ف لمدة ثمان�ة   الخاصة بهذە اللقاحاتتجارب ال����ة  متابعة المشاركني

األقل ع�  األمراض  . كما  أسابيع  مكافحة  مرا�ز  بعد    19-كوف�دلقاحات مراقبة  تواصل  عليها  الت��ــــح  عن كثب  الموافقة  أو  بها 
ا�د من الناس. لقد مر  مع  واستخدامها   ف ف وأ��� من عام(  19-كوف�دلقاحات  الت��ــــح باستخدام  عام منذ تم  أ��� من  عدد م�ت منذ بدء    ني

 . األجلط��لة غ�ي متوقعة أي آثار  يتم مالحظة ظهور ولم 19-لقاح كوف�داألشخاص مل�ارات تجارب اللقاح). وقد تل�ت 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://vaccineinformation.org/trusted-sources/
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وس المسبب   ف واألطفال.    عند أن �سبب عدة آثار ط��لة األجل  قادر ع�    19-ل�وف�دوع� النق�ض، نعرف أن الف�ي ع� سب�ل  فالبالغني
ي الشعور   بعض الناسستمر  �المثال،  

ي التنفس ألشهر مواجهة  أعراض مثل التعب الشد�د، و ب  �ف
ي النوم، والصداع، وقصور �ف

صع��ة �ف
 ما �شار إ� ذلك باسم، و 19-ألول مرة بكوف�دبعد إصابتهم  

�
حالة شد�دة �س�    تؤثر فقد    ،ذلكل  باإلضافة .  األجل   كوف�د ط��ل  غالبا

ف    )C-MIS(  ألطفالع� ا  متالزمة االلتهاب المتعدد النظم �ي حالة نادرة ول�نها متالزمة االلتهاب المتعدد النظم  . إن  )A-MIS(والبالغني
ة   وس كوف�دو خط�ي ف   19- تصاحب اإلصابة بف�ي ي ذلك القلب والرئتني

ي أجزاء مختلفة من الجسم بما �ف
ي حدوث التهابات �ف

ي تتسبب �ف والىت
. �حتاج كث�ي من المر�ف إ� دخول الم ف وأعضاء الجهاز الهض�ي ف والمخ والجلد والعينني ستشف�ات كما �موت بعضهم لألسف وال�ليتني

وس.  19-كوف�د  لقاح. يوفر الشد�د   الحما�ة من هذە اآلثار "ط��لة األجل" للف�ي
 

 الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها. من مرا�ز  19-كوف�د لقاحات أمن �مكنك معرفة الم��د من خالل ز�ارة صفحة و�ب
 
 

وس المسبب بها  : اللقاحات 3 رقم ال�ذبة  . وقد تمرضك  19-ل�وف�دالف�ي

وس المسبب   - كوف�د ا إصابتك بمرض  ال �مكنهو   بأي شكل من األشكال  19-ل�وف�دالحقائق: ال �حتوي أي من اللقاحات ع� الف�ي
19 . 

 
�
ة بعد    19-بكوف�دصبت  إذا أ ي اللقاحمبا�ش

ي هذا أنك أصبت بالعدوى من شخص  ،  تل�ت ي نفسآخر  �عىف
ي اللقاحوقت    �ف

. قد �ستغرق تل�ت
   أ�ام   10  حىت ظهور األعراض  

�
ي اللقاحصبت بالعدوى قبل  بعد إصابتك بالعدوى. لذلك، إذا أ

ة، فقد ال تمرض إال بعد حصولك   تل�ت مبا�ش
 . ع� اللقاح 

 
ف بعد   ا بالح� أو �شعرون بالتعب لمدة يوم أو يومني

�
ي  �صاب الناس أح�ان

ي  اللقاح. هذە آثار جانب�ة طب�ع�ة للقاح، ح�ث  تل�ت الجسم  يبىف
وس. ال تدوم  ا المناعة، ول�س مرض�  ي غضون أ�ام قل�لة. هذە األعراض �سببه الف�ي

ي �ف
 ط��ً� وتخت�ف

 
 

وس  طلق ، �ُ 19-كوف�دشخص ما لقاح  يتل�ت  : عندما 4 رقم ال�ذبة ف منه.  و�ص�ب 19-كوف�دف�ي  الق��بني

وس    ر�عةالحقائق: ال تحتوي أي من اللقاحات األ ي الوال�ات المتحدة ع� ف�ي
بأي شكل من األشكال. ال   19-كوف�دالم�ح بها �ف

ي �مكن أن يتسبب 
ي تل�ت

وسإطالق اللقاح �ف  . الف�ي

وس المسبب ل  19-كوف�دال توجد ط��قة �مكن للقاحات   ا بالف�ي ا.  أو تجعله مُ 19-�وف�دأن تص�ب شخص� و�ي �حدث  قد  عد�� تناثر ف�ي
وسإذا احتوى  اللقاح    �سبب ي الوال�ات المتحدة    ر�عةاللقاحات األ  ، إال أناللقاح ع� �سخة ضع�فة من الف�ي

ال تحتوي الم�ح بها �ف
وس   ا قد يتناثر منها بأي شكل من األشكال 19-كوف�دع� ف�ي وس�  .  ، أي ال تتضمن ف�ي

 
وس5 رقم ال�ذبة ي أنها �، وهو ما : �ستخدم هذە اللقاحات مادة وراث�ة لمحار�ة الف�ي

 تؤثر ع� جيناتنا.  قد عىف

وس كوف�د�حتوي لقاح نوفافا�س ع�  الحقائق:   ف الشو�ي الخاص بف�ي وتني . ال �حتوي هذا اللقاح ع� أي مادة وراث�ة أو  19-ال�ب
وس كوف�د ك�ف�ة  ع� تعلم  سمك  ج  ساعد �مادة وراث�ة    فايزر وموديرنا وجو�سون اند جو�سون  لقاحات  �ستخدم  . 19-ع� ف�ي

وس  . ال تغ�ي جيناتك  هذە المادة الوراث�ة  ل�ن . محار�ة الف�ي

ي لقاح  
ي الموجود �ف ف  ال  خال�ا الجسم بك�ف�ة بناء جزء من  19-كوف�د�خ�ب الحمض النووي أو الحمض النووي ال��ىب وتني الموجود    الشو�ي �ب

وس   ي ف�ي
ي الجسم لبناء استجاب، و�ي  19-كوف�د�ف

ور�ة لنظام المناعة �ف  جهاز المناعة بتط��ر األجسام   �عقب هذا ق�ام .  تهخطوة �ف
وس   ا. ض له الشخص تعرَّ إذا  19-كوف�دالمضادة و�عداد الخال�ا المناع�ة لمحار�ة ف�ي  الحق�

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/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/mis/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
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الرنا المرسال، الذيفايزر  �حتوي لقاحا   ا إ� نواة الخل�ة ح�ث يوجد حمض  وموديرنا ع�  أبد� ال �مكنه   و�التا�ي النووي،    نا ال �دخل 

وسات الغُ ن آند جو�سون  و جو�س. لقاح  ەتغي�ي  ا  و   ة �حتوي ع� الحمض النوويد�َّ لقاح مضاد للف�ي وس� ە بح�ث  جرى  �ستخدم ف�ي تغي�ي
ي  ي وال  �مرضنا  ال  

النووي (أو ال�روموسومات) ألن اللقاح ال �حتوي    نا اللقاح مع حمضتكاثر. ال �مكن أن يتحد الحمض النووي الموجود �ف
ا. اإلن��م المدمجبع� اإلن��م (المس�   ) الذي ي��ط الحمض النووي مع�

 
 

. دق�قة : تحتوي اللقاحات ع� رقاقة 6 رقم ال�ذبة ي
 �ستخدم لتتبع تحركايت

ي لقاحات  
 . 19-كوف�دالحقائق: ال توجد رقائق دق�قة أو أي ن�ع من أجهزة التتبع �ف

ع� وسائل التواصل االجتما�ي  ال�ذبة  . بدأت هذە  رقاقة دق�قةأصغر بكث�ي حىت من أصغر    19-كوف�داإلبرة المستخدمة إلعطاء لقاح  
كة     واعلنت .  دق�قة فيهمرقاقات  ألشخاص من خالل غرس  ، ب�ل جيتس، ي��د تتبع اما�كروسوفتوتزعم أن المؤسس المشارك ل�ش

نت،  األ�اذ�ب  . مثل العد�د من  خا�ئ   هذا االدعاء ان    مؤسسة ب�ل وم�ليندا جيتس   صعب إ�قاف هذە القصة حىت بعد أن �ع�ب اإلن�ت
ا. خطئها بت ث ا وتكرار�  مرار�
 
 

ي ذراعك بعد أن 7 رقم ال�ذبة
 لقاح. تتل�ت ال: تب�ت اإلبرة �ف

ي ذراعك بعد  
ي الحقائق: ال تب�ت اإلبرة �ف

" ألنها  ، بلاللقاحتل�ت ي
 . بعد الحقن الخزانإ� داخل المحقنة أو تعود "تخت�ف

ي الواقع هو إبرة قابلة للسحبظهر بقاء إبرة داخل ذراع تُ ر�ما تكون قد شاهدت مقطع ف�ديو 
ي اللقاح. ما تراە �ف

أثناء  الشخص بعد تل�ت
القابلة للسحب. تعمل  عملها  اإلبر  اإلبرة    المحاقن ذات  المح إ� داخل  عن ط��ق سحب  ي  فوهة 

أو �ف ع� جانب    اآلمن  خزانقنة، 
ي مجال الرعا�ة الصح�ة هذە األنواع من المحاقن لتجنب وخز اإلبر. 

 المحقنة، بعد إعطاء اللقاح. �ستخدم العاملون �ف
 

ي لقاحات  
ا، فقد    19-كوف�داإلبرة المستخدمة �ف تان جد� ا ألن اإلبرة والجرعة صغ�ي ا. نظر� ة جد� ا وكم�ة اللقاح صغ�ي ال �شعر  رف�عة جد�

ي ذراعك. قبل أن    وهو   باإلبرة أو اللقاح
ي نهايتها. بعد  تتل�ت  �دخل �ف

ي داخل المحقنة واإلبرة �ف
ي  اللقاح، �مكنك رؤ�ة السائل الصا�ف

تل�ت
ى أنه لم يتبق سائل وأن اإلبرة داخل   ). اآلمن الخزان(أو فوهة المحقنة اللقاح، س�ت

 
ي ذراعك بعد  ك تر : "اختبار المغناط�س" دل�ل ع� 8 رقم ال�ذبة

ي الرقاقة أو إبرة �ف
 . لقاحتل�ت

 مجرد خدعة تهدف إ� خداعك. هذە الحقائق: 

ا �لتصق بأذرع  توجد   ي مكان تلقيهم المقاطع ف�ديو ع� وسائل التواصل االجتما�ي ُتظهر مغناط�س�
ي  لقاح  البعض �ف

ثبات  إل محاولة  �ف
 . . هذە مجرد خدعةداخل الجسم ُتركتأن اللقاحات تحتوي ع� رقائق دق�قة أو أن إبرة قد 

 
�ط الصق أو مرهم. حىت   تك أن  �مكن �سهولة جعل المغناط�س �لتصق بالجلد ��ش ضغط مغناط�س أو عملة معدن�ة بقوة ع� ��ش

ي اإلبرة المسقد  
ا بح�ث ال �مكن وضعها �ف ة جد� تخدمة �جعلها تلتصق. باإلضافة إ� ذلك، كم�ة المعدن الالزمة لجذب المغناط�س كب�ي

 . 19-كوف�دإلعطاء لقاح  
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-bill-gates-micr/false-claim-bill-gates-planning-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus-idUSKBN21I3EC
https://www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/hazards/sharps/sharps.html#retractableneedle


Los Angeles County Department of Public Health 
VaccinateLACounty.com 
10/14/22 COVID-19 Vaccine Myths and Facts (Arabic) 

 

- 4 - 

 مقاطعة لوس أنجلوس
 

 وحقائق: أ�اذ�ب 19-لقاح كوف�د  
 

 
 

ى صنعوا هذە اللقاحات. "من  ب: ال �مكنك الوثوق  9  رقم  ال�ذبة كات األدو�ة ال��ب " �س� ل�سب المال وتدفع لألطباء ل�قولوا �ش
 آمنة.  ا إن منتجاته

ف والجمهور المعلومات والب�انات للعلماء من  ووفرت الحقائق: كانت عمل�ة تط��ر هذە اللقاحات شفافة أ��� مما توفر  المستقلني
ي 

. �ف  أي وقت م�ف

ي تضع ال��ــح قبل السالمة،    رغم وجود  كات األدو�ة الىت  ت �ش �ُ و   الجمهور تحت مرأى ومسمع من  هذە اللقاحات  ُطورت  أمثلة مروعة ل�ش
ي اللقاح وفعاليته ( أمانمراجعات حول   عليها. �مكن ألي شخص أن �طلع ) آمنة وفعالةأن اللقاحات ما �عىف

 
ي أنحاء البالد �مثلون    األبحاثمن راجعوا  �شمل  

ف من أما�ن متنوعة �ف ا  قادة طبيني ا واسع� ي ذلك بعض  ط�ف�
من المجموعات الطب�ة، بما �ف

ي التحقق من جودة البحث وضمان حما�ة   من
ناضلوا �شدة ضد العن��ة الطب�ة. ال يتقاضون رواتبهم مقابل هذا العمل و�شاركون �ف

ي  
ي �عملون فيها،  اإلنصاف �ف ف واألما�ن الىت ي ز�ارة  ُير�ب  جميع مراحل العمل�ة. للحصول ع� قائمة بأسماء المراجعني

ويف   الموقع اإلل��ت
. �مكنك معرفة الم��د عن ف نت  من خالل البحث عنه  همللجنة االستشار�ة لممارسات التحصني مشاهدة بعض اجتماعات و م ع�ب اإلن�ت

نت. اللجنة   ع�ب اإلن�ت
 

ف مجتمعات السود ُ�ع� اللقاح ل: 10 رقم ال�ذبة ي ع� أنه آمن.  فقط والالتينيني
 ألنه ال يوجد دل�ل حق��ت

ف   األشخاص من العرق االسود مجتمعات  اللقاح ل  ُ�عطالحقائق: لم   ع� الحصول ع� اللقاح ألن  ُ�شجعوا  ل�ن    ،فقط   والالتينيني
ق�د لديهم معدالت أع� من العدوى،   . 19-جراء كوف�د، والوفاة وال�ت

  ، ي
ي الما�ف

ة الملونةُخدع  هذا القلق مفهوم. �ف وا ع� اختبار األدو�ة أو  األشخاص ذوي الب�ش اإلجراءات الطب�ة بموجب ممارسات   أو أج�ب
 . صحتهم للخطر  تضرَّ غ�ي أخالق�ة ع 

 
ت   ي الوال�ات المتحدة ع� مجموعات سكان�ة متنوعة  ر�عةاللقاحات األاخت�ب

ف منو   المتوفرة �ف  العرق  ُ�ذلت جهود إلدراج المتطوعني
ف    سود اال  ي تلك المجموعات  تمثل  بأعداد  والالتينيني

اللقاحات آمنة وفعالة �ف للتأ�د من أن  هذە   تقعللح�لولة دون أن  عدد السكان 
ي أو العن��ة. لإلهما  ضحا�ا المجموعات    ل الطىب

 
ف    سود اال   األشخاص من العرق  مجتمعات�ساوي فرص  �عمل األطباء و�رامج الصحة العامة بجد للتأ�د من   للحصول ع� والالتينيني

ي    ح�ث  19-كوف�د   لقاحات
، من أع� معدالت اإلصابة، المنتمون إليها،  �عايف ف ف وسكان هاواي األصليني ف األصليني إ� جانب األم��كيني

ي المستش�ف   ذهابوال
حصول  لوحات إعالن�ة أو �سمع إعالنات �شجع هذە المجتمعات ع� الترى  قد  لذا،  .  19-جراء كوف�د، والوفاة  �ف
 . ع� اللقاح 

 
ا فرصة ال  مقاطعة لوس أنجلوس أن تتاح لهذە المجتمعات األ��� ترغب   ر� ي أ�ع وقت ممكن  حصول ع� اللقاح ت�ف

ألن األخطار   �ف
ي يواجهها سكان لوس أنجلوس   ف مرتفعة. يُ اال   العرقمن  الىت ر�ب قراءة ما �ستطيع �شأن اللقاحات من مصادر موثوقة. سود والالتينيني

ف الذين تثق بهم    است�ش  أسئلتك ومخاوفك. أسئلتك مهمة و�ستحق واط�ح عليهم    –أو الص�د�ي    ،أو مدرس العلوم  ،طبيبك  –المطلعني
ف إجابات من أفراد   . واس�ي المعرفةموثوقني

 

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/members/index.html
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 إ� اللقاح إذا لن أحتاج  : 11 رقم ال�ذبة

�
 . 19-كوف�دبالفعل بصبت أ

ي بالجميع الحقائق: يو�ي األطباء والعلماء 
 . 19-بكوف�دبالفعل األشخاص الذين أصيبوا  حىت  ، 19-ات كوف�دلقاح تل�ت

إصابتك بعد  عليها  ي تحصل  الىت الحما�ة  الطب�ع�ة �ي  ُتصاب    . 19-بكوف�د  المناعة  أن  الممكن  الحما�ة ح�ث من  تدوم هذە  قد ال 
وس كوف�د  ي ذلك الجرعات المنشطة عند استحقاق موعدها،حصول ع� اللقاحسيؤدي المرة أخرى.    19-بف�ي

مناعتك اء  بنإ�    ، بما �ف
صبَت مرة أخرى،  اإلصابة مجددا من خطورة    لقاح�قلل ال .  19-كوف�دلتوف�ي حما�ة أفضل وأطول ضد  

�
من خطورة   هذا   �قللس. فإذا أ

 .  19-أو الوفاة من كوف�د ذهاب ا� المستش�ف شد�د أو ال مرضتعرضك ل
 
 

ي  أنا  و ع� خال�ا جنين�ة مجهضة.    19- كوف�د    لقاحاتتحتوي  :  12  رقم  ال�ذبة
ل�س من الصواب    وأرى أنه  اإلجهاضمن معار�ف

 . ألن اللقاحات تحتوي ع� خال�ا جنين�ة مجهضة حصول ع� اللقاحال

ي الوال�ات المتحدة ع� أي خال�ا أو أ�سجة جنين�ة
 . الحقائق: ال �حتوي أي من اللقاحات الم�ح بها �ف

ات من  صنعت  خال�ا جنين�ة    سالالتاستخدمت   ي المخت�ب
ي إجهاض أج��تا عا�ي  خال�ا  �ف ي تط��ر   1985و  1973عمليىت

أو    ،أو اختبار   ،�ف
 لقاح. اللغرض تط��ر  إجهاض أي خال�ا جنين�ة من إجهاض حد�ث أو �كن مصدرها ولم، 19-كوف�د  إنتاج لقاحات

 
كتا   • استخدما بالفعل  ، ل�نهما  19-كوف�د�ر أو إنتاج لقاحات  جنين�ة لتط�   �ا خال   سالالتأي    موديرناو فايزر  لم �ستخدم �ش

ي االختبارات المعمل�ة، قبل اختبار 
. ع�  لقاحيهما خط خال�ا جنين�ة �ف  الب�ش

كة   • آند جو�سون استخدمت �ش لقاح    ساللة  جو�سون  واختبار  لتط��ر  إنتاج  �كما  ،  19-كوف�دخال�ا جنين�ة  ي 
�ف ستخدمها 

 اللقاح. 
 . 19-أي ساللة خال�ا جنين�ة لتط��ر أو اختبار لقاح كوف�د نوفافا�س�ستخدم لقاح  لم •

 
ي   19-كوف�د   لقاحات  إنتاج  لغرضراجعت ال�ن�سة ال�اثول�ك�ة استخدام الخال�ا الجنين�ة  

ا تل�ت وذكرت أنه "من المقبول أخالق��
ي عمل�ات البحث واإلنتاج." 19-لقاحات كوف�د 

ي استخدمت سالالت خل��ة من األجنة المجهضة �ف  الىت
 

 ا قرار� تتخذ  بعنا�ة حىت   الخال�ا الجنين�ة وسالالت 19-كوف�د لقاح مستند االطالع ع� �مكنكمصدر قلق لك،   إذا كانت هذە المشكلة
 � ي اللقاح.  �شأن ا مستن�ي

 تل�ت
 

 19-كوف�دلقاحات  مكونات : ال نعرف 13 رقم ال�ذبة

 لالطالع عليها.  الحقائق: مكونات اللقاح متاحة ألي شخص

األتختلف مكونات   المصنعة.    ر�عةاللقاحات  كة  ال�ش المتحدة حسب  الوال�ات  ي 
�ف لقاحات  المتوفرة  أ��� عن مكونات    فايزر اعرف 

 . وجو�سون اند جو�سونوموديرنا ونوفافا�س 
ف المستخدم  ب�ف النظر عن المادة الوراث�ة   وتني ف جهاز المناعة، فإن المكونات أو ال�ب ا. بعض المكونات لها أسماء معروفة    لتحف�ي جد�

ي كث�ي من األطعمة    19-جميع مكونات لقاحات كوف�د  ك�م�ائ�ة علم�ة، ول�ن إذا بحثت عنها، ستجد أن
  آمنة إال وجم�عها  موجودة �ف

ي من حساس�ة تجاە أ�� 
 ا منها. إذا كنت تعايف

 

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/VaccineDevelopment_FetalCellLines.pdf
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
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ي الوال�ات المتحدة ع�تال  
المضادات   أو   ،المطاطأو    أو المك�ات)،  الب�ض  بروتينات الطعام (مثل  حتوي أي من اللقاحات المتوفرة �ف

ها من األدو�ة  وسال أو الزئبق)، أو األ�سجة (مثل ا  المواد الحافظةأو    الحي��ة، أو غ�ي لخال�ا الجنين�ة المجهضة أو أي مواد  (مثل الث�م�ي
، وكذلك وسبائك األرض النادرة  ،والليثيوم ،وال���الت ،والن�كل ،خال�ة من أي معادن مثل الحد�د  كما أنها .  مستخرجة من أي حيوان) 

ون�ات الدق�قةتخلو من   أو أشباە الموصالت   ،أو األناب�ب النان��ة ال���ون�ة  ،أو األقطاب ال�ه��ائ�ة  ، أي منتجات مصنعة مثل اإلل��ت
 النان��ة. 
  توفوا  قد  آالف األشخاص، بمن فيهم أطفال،أن ، نظام اإلبالغ عن األحداث الضارة باللقاحات، VAERSذكر  : 14 رقم ال�ذبة

 . 19-كوف�د  لقاح�سبب 
 

ي    ، وال وحدها  VAERS تقار�رال �مكن استخدام ق: ائالحق
ي حدوث  استخدامها،ينب�ف

 �ف
�
مضاعفات  لتحد�د ما إذا كان اللقاح سببا

ة بعد . ةسلب� ي صفوف األطفال  ، إال أنها  19-لقاح كوف�د وقد تحدث أحداث ضارة خط�ي
نادرة. ولم تحدث وف�ات مؤكدة �ف

ي   ،2022 آب  / أغسطس 1فإنه بحلول يوم  � النق�ض،وع . 19-كوف�د �سبب لقاح
  1700أ��� من تو�ف

ً
�سبب اإلصابة   طف�

وس كوف�د  .19-بف�ي
 

ي الب�انات المتاحة للجمهور من
ي تفس�ي التقار�ر عن . VAERS كان هناك ارتباك �شأن عدد الوف�ات المبلغ عنها �ف

وقد أخطأ الناس �ف
ي تف�د   VAERS تقبل ، وهو أمر غ�ي دقيق. وف�ات ناجمة عن اللقاحاتع� أنها  VAERS الوف�ات الناجمة عن جميع التقار�ر الىت

، بمن فيهم أفراد من VAERS تق��ر إ�تقد�م �مكن ألي شخص ، ح�ث اللقاح  بعد الحصول ع� بحدوث أحداث صح�ة معا�سة
مصادفة حدثت والبعض اآلخر أحداث صح�ة معا�سة ح، اللقا حق�ق�ة تجاە ردود فعل  VAERSضمن بعض التقار�ر  تمثل . العموم

ي حادث بعد بضعة أ�ام من لقاحبالال عالقة لها و 
ي شخص �ف

ي تلق�ه . فع� سب�ل المثال، إذا تو�ف
  VAERS اللقاح، �مكن اإلبالغ عنه �ف

ي الوستبدو 
باللقاح.  احتمال�ة عدم عالقتها رغم للقاح الالشخص   وفاة كحدث متعلق باللقاح ألنها حدثت بعد وقت قص�ي من تل�ت

 . وقد تتضمن بعض التقار�ر معلومات غ�ي كاملة، أو غ�ي دق�قة، أو مصادفة، أو ال �مكن التحقق منها، أو حىت زائفة
 

نت أو ع�  مركز الس�طرة ع� األمراضلدى  VAERSصفحة ، قم ب��ارة VAERS ولمعرفة الم��د عن محدود�ة الب�انات اإلن�ت
 . ك�ف تعملو  سالمة اللقاحاتحول  VAERSف�ديو  مشاهدة

 
نت.  19- كوف�د صفحة سالمة لقاحاتالرجاء ز�ارة للحصول ع� م��د من المعلومات عن سالمة اللقاحات،   ع� اإلن�ت

 
 موارد إضاف�ة 

 :، قم ب��ارةأخرىألي كذبات بالنسبة  
   19-كوف�د وحقائق عن لقاحات�اذ�ب  أ : مركز الس�طرة ع� األمراض •
 COVIDVaccineAnswers.org: مستش�ف ف�الدلف�ا لألطفال •
ف  • ي مواجهة19-كوف�د لقاحات: جونز ه��ك�ف

 الحق�قة  : ال�ذب �ف
• FactCheck.org :19-حول كوف�د المفاه�م الخاطئة 
 

ب��ارة:    للنصائح قم  أي معلومات،  التأ�د من صحة   سان  كال�فورن�ا   لجامعة  التابعة  الصح�ة  المعلومات  تقي�م   صفحةحول ك�ف�ة 
 . فرا�س�سكو 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#demographics
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vaers.html#:%7E:text=VAERS%20and%20Vaccine%20Safety%3A%20How%20It%20Works
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/making-vaccines/prevent-covid
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid-19-vaccines-myth-versus-fact
https://www.factcheck.org/covid-misconceptions/
https://www.factcheck.org/covid-misconceptions/
https://www.ucsfhealth.org/education/evaluating-health-information
https://www.ucsfhealth.org/education/evaluating-health-information

