
اللقاحات فعالة
لقاحاتالجميعأنالسريريةالتجاربأظهرتولكن،.غيرهامنأفضلاللقاحاتبعضبأنتوحيمعلوماترأيتقدتكونربما

أماكنوأوقاتفياختُبرتألنهااللقاحاتبيناالختالفاتمقارنةويصعب.19-بكوفيداإلصابةمنالوقايةفيالفعاليةعاليةالمتوفرة

.19-كوفيدمنمختلفةفصائلمنللوقايةاختُبراللقاحاتبعضأنحتىمختلفة،

رضيةمأعراًضاتواجهأنالمستبعدمنلكنبالكامل،اللقاحاتسلسلةعلىحصولكبعدحتى19-بكوفيدإصابتكالممكنمنيظل

بالقدرةيتعلقفيمااألقلعلىالمئةفي85تبلغبفعاليةيتمتعلقاحكلأنالدراساتأظهرت.المستشفىإلىللذهابتحتاجأوشديدة

مناألشخاصمنللكثيرالوقايةاللقاحاتوفرتكما19.-بكوفيداإلصابةعندالصحيةالحالةفيالشديدالتدهورمنالوقايةعلى

:19-كوفيدأعراضمنبأياإلصابة

Johnsonلقاح• & Johnson (Janssen)،74المئةفي

المئةفيPfizer-BioNTech،95لقاح•

المئةفيModerna،94لقاح•

اللقاحات آمنة
سبق لها مثيل التي نملكها في الواليات المتحدة األمريكية لعمليات مراقبة مكثفة وشديدة الدقة للسالمة لم ي19-خضعت لقاحات كوفيد

1.في تاريخ الواليات المتحدة

ي حاالت الطوارئ من جانب  
 
 U.S. Food and Drug Administrationجميع اللقاحات معتمدة بالكامل أو مرصح باستخدامها ف

(FDAإدارة الغذاء والدواء األمريكية ،— ي أن )
.لم تجد أي مشاكل بشأن السالمةFDAمما يعن 

األمريكيةحدةالمتالوالياتاستخدمتوقد.لهاالجمهوراستخدامعندوفعاليتهاسالمتهامنللتحققاللقاحاتعلىالمراقبةتستمر

.حدوثهاعندسريعًامعهاللتعاملالسالمةتهددالتيالمشاكلعنبحثًااألنظمةمنالعديد

:  19-سالمة لقاح كوفيد

ما تحتاج إلى معرفته

اآلثار الجانبية طبيعية
للقاحاتنسبةبال.اللقاحفعاليةعلىعالماتوتلك.جانبيةبآثارتشعرقداألخرى،اللقاحاتشأنشأنهولكن،.اللقاحمن19-بكوفيدتصابأنيستحيل

الحصولمنمينيوأويومبعدوالتعافيللراحةفرصةجسمكفأعط  أمكنإن.أشدالثانيةالجرعةبعدالجانبيةاآلثارتكونقدجرعتين،منالمكونة

مروربعدإالالكاملةالوقايةعلىتحصللن.الثانيةالجرعةعلىحصولكمنتأكدجرعتين،إلىتحتاجالتي19-كوفيدللقاحاتبالنسبة.الجرعةعلى

.الثانيةالجرعةعلىأسبوعين

1Centers for Disease Control and Prevention ,”Safety of COVID-19 Vaccines(19-مأمونية لقاح كوفيد.)“متاح على الموقع2021مارس 25 ،  :

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html(باللغة اإلنجليزية فقط  .)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


4في التجارب السريرية للقاح

Moderna، كان توزيع المشاركين

:على النحو التالي

عالمات رد الفعل التحسُّسي

دقيقة على األقل بعد حصولك 15ستراقبك العيادة لمدة . صحيح أن ردود الفعل التحسُّسية للقاح نادرة الحدوث، لكنها تحدث

.ساعدتكفقد تدربوا على التعامل مع هذه الحاالت ومعرفة كيفية م. على اللقاح تحسُّبًا لوجود رد فعل تحسُّسي

ْبت  إن911الرقمعلىاتصل صعوبة:يليماسيالتحسُّ الفعلردعالماتتتضمن.العيادةمغادرةبعدتحسُّسيفعلبردأُص 

.والضعف،والدوخةجسمك،أنحاءكافةفيالسّيءالجلديوالطفحالقلب،ضرباتوسرعةوحلقك،وجهكوتورمالتنفس،

ساعدنا للتعرف على أي مخاوف تتعلق بسالمة اللقاح

ل حسابًا على  المة تساعدنا مشاركتك على الحفاظ على س(. باللغة اإلنجليزية فقط)vsafe.cdc.gov: لإلبالغ عن أي آثار جانبيةv-safeسّج 

.اللقاح للجميع

، نظام Vaccine Adverse Event Reporting System(VAERSيمكنك أنت أو مقدم اللقاح اإلبالغ عن اآلثار الجانبية الشديدة إلى 

، مراكز Centers for Disease Control and Prevention(CDCو، FDAتستخدم .(اإلبالغ عن النتائج العكسية بسبب اللقاحات

(  ، إدارة الصحة في والية واشنطنDOH)Washington State Department of Healthو( مكافحة األمراض والوقاية منها

VAERSلمتابعة المستجدات أو المشكالت المحتملة  .

(.  باللغة اإلنجليزية فقط)vaers.hhs.govيمكنك رفع تقرير إلى 

شارك في التجارب أشخاص من 

العديد من األعراق واإلثنيات

اختبر العلماء كل لقاح على عشرات اآلالف من 

.األشخاص

للقاح 2في التجارب السريرية

Pfizer-BioNTech كان توزيع

:المشاركين على النحو التالي

3في التجارب السريرية للقاح

Johnson & Johnson، كان توزيع

:المشاركين على النحو التالي

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine” اجتماع ،Vaccines and Related Biological Products Advisory 

Committee(اللجنة االستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة .)متاح على اإلنترنت على الرابط التالي2020ديسمبر 10 ، :https://www.fda.gov/media/144245/download(باللغة اإلنجليزية فقط  .)
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19” اجتماع ،Vaccines and Related Biological 

Products Advisory Committee .26 متاح على اإلنترنت على الرابط التالي2021فبراير ، :https://www.fda.gov/media/146217/download(باللغة اإلنجليزية فقط  .)
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine” اجتماع ،Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee  .

(.  باللغة اإلنجليزية فقط)https://www.fda.gov/media/144434/download: ، متاح على اإلنترنت على الرابط التالي2020ديسمبر 17

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


ومع تزايد . اهرةيُع د اللقاح آمنًا وفعَّاالً لألطفال، والحوامل، واألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية غير ظ

للقاح أعداد األشخاص الذين يحصلون على اللقاح، سنواصل الحصول على المزيد من البيانات حول سالمة ا

آمنة، وأن اآلثار الجانبية الخطيرة نادرة 19-تُظهر البيانات أن اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد. وآثاره الجانبية

.الحدوث

ذا تحدث إلى مقدم رعايتك الصحية أو أحد أفراد فريق العيادة إ

.كانت لديك أي مخاوف بشأن تلقي اللقاح

الحساسية
 Centers for Disease Control andتوصي•

Prevention (CDC،األمراضعلىالسيطرةمراكز

الحساسيةمنيعانيالبالغشخصألياللقاحبتلق ِّي (منهاوالوقاية

 .اللقاحمكوناتمنأي  ٍّتجاه

دة من لقاحات ما يُتصور أن ردود الفعل التحسُّسية الشديغالبًا •

ترجع إلى الدهون في اللقاح، التي تسمى بولي19-كوفيد

.  وبوليسوربات( PEG(إيثيلين جليكول 

ثل تلك ال تحتوى اللقاحات على مسببات الحساسية المعروفة م•

ية الموجودة في الطعام، ولذا ال تستدعي أغلب حاالت الحساس

على سبيل المثال، . 19-األخرى القلق عند تلقي لقاح كوفيد

ن اللقاحات خالية من البيض، وخالية من الالتكس، وخالية م

. المواد الحافظة

األخالقيات

.  آمنة ومطلوبة كي تؤدي اللقاحات مهمتها19-مكونات لقاح كوفيد

داخل Johnson & Johnsonتُصن ع القطعة الواحدة من لقاح 

ل من نسخ من خاليا نمت في المعمل وكانت قد ُسحبت في األص

.  عاًما35عمليات إجهاض اختياري أُجريت منذ ما يربو عن 

، تُصنع العديد من اللقاحات األخرى التي تشمل جدري الماء

ال . فسهاوالحصبة األلمانية والتهاب الكبد الفيروسي أ بالطريقة ن

خاليا بما في ذلك ال)يحتوي أّي من اللقاحات على خاليا بشرية 

، أو الالتكس، أو مواد حافظة، أو 19-، أو فيروس كوفيد(الجنينية

منتجات حيوانية ثانوية، بما فيها منتجات لحم الخنزير أو

منتجات ال تنمو اللقاحات في البيض وال تحتوي على. الجيالتين

. البيض

الحاالت الطبية

كانت سليمة وفعالة 19-أظهرت الدراسات أن لقاحات كوفيد•

نسبة كانت. بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية

بالمئة من المشاركين في كل 45تتراوح بين عشرين إلى 

منة، تجربة من تجارب اللقاح تعاني من حاالت طبية مثل الس

.  وداء السكري، ومرض القلب، ومرض الكبد، واإليدز

خاص لدينا بيانات محدودة عن سالمة تلقي اللقاح من جانب أش•

ال. يعانون من ضعف أجهزة المناعة أو أمراض المناعة الذاتية

طًرا تنصح باللقاح لتلك الفئات ألنهم يواجهون خCDCتزال 

.19-أعلى لإلصابة بمرض شديد في حالة إصابتهم بكوفيد

ساءالنبحصولوالوالدةالحملمجالفيالطبخبراءيوصي•

احلقعلىللحمليخططناللواتيأو،المرضعاتأو،الحوامل

أثناءآمنة 19-كوفيدلقاحاتأنالبياناتتُظهر .19-كوفيد

تيالاألمأنالبياناتبعضأظهرت،الحقيقةفي .الحملفترة

رأنيمكناللقاحتلقَّت إلى 19-فيدلكوالمضادةاألجسامتُمّر 

الحواملالنساءتكون .والرضاعةالحملخاللمنطفلها

-وفيدبكاإلصابةنتيجةشديدةبأمراضاإلصابةلخطرعرضة

.لاألفضالحمايةوسيلةاللقاحويُع د .الموتذلكفيبما،19

DOH 348-799 September 2021 Arabic

فيما يخص العمالء . 0127-525-800-1لطلب الحصول على هذا المستند بتنسيق آخر، يُرجى االتصال على الرقم 

أو التواصل على ( Washington Relay)711المصابين بالصمم أو صعوبة في السمع، يُرجى االتصال بالرقم 

.civil.rights@doh.wa.govعنوان البريد اإللكتروني 


