
م خدمة الرعاية الصحية ُمقد ِّ
م خدمة الرعاية الصحية الخاص بك أو احجز موعًدا ع ل بُمقد ِّ بر اتصِّ

اإلنترنت

/vaccinelocator.doh.wa.gov: تفضَّل بزيارة موقعنا اإللكترونيالصحة المجتمعيةعيادات 

ل على الرقم  .  #، ثم اضغط على الرمز 0127-525-800-1أو اتصِّ

.وتتوفر مساعدة في ترجمة اللغات الصيدليات المحلية

المتنقلةالعيادات المؤقتة أو 
د أو أحد أفرا،فقد تعرف بشأن العيادة من أحد األصدقاء. األمر يختلف

.لتسجيلاستفسر منهم عن كيفية ا. ، أو وسائل التواصل االجتماعيالمجتمع

Pfizer-BioNTechلقاح 

يوًما بعد 21جرعات، 3: سنوات4أشهر إلى 6َمن يبلغون من العمر 

يوًما بعد الجرعة الثانية56الجرعة األولى، 

يوًما21جرعتان، بينهما : أعوام فأكثر5َمن يبلغون من العمر 

يوًما21جرعتان، بينهما : أشهر فأكثر6َمن يبلغون من العمر Modernaلقاح 

.يوًما21جرعتان، بينهما : عاًما فأكثر12َمن يبلغون من العمر Novavaxلقاح 

 & Johnsonلقاح 

Johnson
جرعة واحدة: عاًما فأكثر18َمن يبلغون من العمر 

ما تحتاج إلى معرفته: 19-لقاحات فيروس كوفيد

فترض وال ي. تحصل على اللقاح بشكٍل مجاني

أن يتم تحصيل أي رسوم منك أو إرسال أي

.فواتير لك

ين في عيادات التطعيم الجماعي، قد يتع

في عليك إحضار وثيقة تثبت أنك تعيش

.والية واشنطن أو تعمل فيها

يمكن أن يُطلب منك إظهار ما يلي، 

:لكن ال يتعين عليك تسليم أي منها

بطاقة هوية•

بطاقة تأمين•

رقم الضمان االجتماعي •

.  ثأو ثالجرعتَينتتكون بعض اللقاحات من 

بح ويستغرق األمر حوالي أسبوَعين حتى تص

نًا بالكامل للحصول على أقصى ق در من ُمحصَّ

قد يحتاج بعض األشخاص إلى جرعة.الحماية

.تنشيطية أو اثنتَين

19-وفيديُرجى زيارة الجرعات التنشيطية للقاح ك

.للحصول على مزيد من المعلومات

لمزيٍد من المعلومات

DOH.WA.GOV/Coronavirusأو COVIDVaccineWA.org: تفضَّل بزيارة

.وتتوفر مساعدة في ترجمة اللغات. #ثم اضغط على الرمز ،0127-525-800-1: اتِصل على الرقم

ل على ال يشترط أن تكون مواطنًا أمريكيًّا حتى تحص

.  ولن يسألوك عن وضع الهجرة الخاص بك. اللقاح

ة سيتم استخدام البيانات الشخصية ألغراض الصح

.العامة فقط

أين يمكنني الحصول 

على اللقاح؟

كيف يمكنني حجز موعد 

لتلقي اللقاح؟

ما الوثائق التي ينبغي عليَّ 

ما تكلفة اللقاح؟إحضارها عند موعد تلقي اللقاح؟

هل أحتاج إلى تلقي جرعة ثانية؟
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ل على الرقم  نرجو من العمالء المصابين بالصمم أو صعوبة في . 0127-525-800-1لطلب الحصول على هذه الوثيقة بتنسيق آخر، اتصِّ

.civil.rights@doh.wa.govأو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان ( Washington Relay)711السمع االتصال بالرقم 

جانبية تستمر األثار ال. من المحتمل أن تعاني من آثار جانبية

.عادة لمدة يوم واحد أو يومان فقط

الريبوزيالنوويالحمض)mRNAلقاحبتلق ِّينوصي

أوPfizer-BioNTech)19-لكوفيدالمضاد (الرسول

Moderna) ًلقاحتلقيمنبدالJohnson & 

Johnson (J&J)ن .واحدةجرعةمنالُمكوَّ

 .هعليالحصولفيترغبكنتإذامتاًحاJ&Jلقاحيزالال

mRNAللقاحبديالً باعتبارهكذلكNovavaxلقاحويتوفر

لكنتإذا(الرسولالريبوزيالنوويالحمض) خياًراتفض ِّ

مي خدمة الرعاية الصحية ع. آخر ن تحدَّث مع أحد ُمقد ِّ

.الخيارات المتاحة لك

عمل سيساعدك الحصول على اللقاح على البقاء آمنًا في ال

.والعودة لقضاء الوقت مع أصدقائك وعائلتك مرة أخرى

ستكون أقل عرضة لإلصابة بأعراض مرضية شديدة، 

س أو دخول المستشفى، أو الوفاة في حالة اإلصابة بفيرو

.  19-كوفيد

ب لقاح فيروس كوفيد جسمك على بناء أجسام 19-يدر ِّ

.همناعية ضد المرض، والتي تحميك من اإلصابة ب

ما فائدة تلقي 

؟19-لقاح فيروس كوفيد
ما اآلثار الجانبية؟

حات التي قد تكون اآلثار الجانبية أشد بعد الجرعة الثانية في اللقا

.تتكون من جرعتَين

ل على  ْبَت برد فعل تحس سي911اتصِّ لتسجيل في يمكنك ا. إن أُصِّ

.  vsafe.cdc.gov: لإلبالغ عن أي آثار جانبيةV-safeخدمة 

. صمن األشخاعشرات اآلالف نعم، فقد تم اختبار جميع اللقاحات على 

وثبت أنها آمنة لألشخاص من العديد من األعراق، والذين يعانون من 

د، ظروف صحية، مثل السمنة، والسكري، وأمراض القلب، وأمراض الكب

.  وفيروس نقص المناعة البشرية

هل اللقاحات آمنة؟

لماذا ينبغي عليَّ الحصول على اللقاح؟

هل هناك لقاح بعينه أفضل من 

اللقاحات األخرى؟

؟

:في باقي أجزاء الجسم

إرهاق•

صداع•

آالم في العضالت•

شعور بالبرد•

حم ى•

غثيان•

:في ذراعك مكان حقن الجرعة

ألم•

احمرار•

تورم•

وزارة )Department of Healthتقوم 

ظام بالتحقق من تقارير السالمة بانت( الصحة

.ةللتأكد من عدم وجود مخاوف تتعلق بالسالم


