
ال یتسبب لقاح فیروس كوفید-19 في أي مرض.
ال یتسبب لقاح فیروس كوفید-19 في الحصول على نتیجة إیجابیة الختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل (PCR) لإلصابة 

بفیروس كوفید-19.

COVIDvaccineWA.org :إذا كانت نتیجة اختبار إصابتك بفیروس كوفید-19 إیجابیة، فاتبع توجیھات العزل الموجودة على الرابط التالي

ال یزال فیروس كوفید-19 متفِشّیًا في واشنطن. نظًرا ألن اللقاح غیر فعّال بشكٍل تام حتى یمر أسبوعان على حصولك على الجرعة األخیرة، فمن 
ضت لھ قبل مرور ھذه الفترة، حتى إذا كنت قد تلقَّیت جرعة أو اثنتین. إذا كنت تشعر  الممكن أنھ ال تزال بإمكانك اإلصابة بفیروس كوفید-19 إذا تعرَّ

أنك لست على ما یرام بعد تلِقّي اللقاح، فإن ھذا المخطط یساعدك في معرفة ما إذا كنت تعاني من رد فعل للقاح أم أنك قد تكون مصابًا بكوفید-19.

تعلیمات عامة لألشخاص الذین یتلقَّون اللقاح: إذا كنت تعاني من حّمى (درجة حرارة أعلى من 100.5 درجة فھرنھایت) خالل 72 ساعة من تلِقّي 
اللقاح، فالزم بیتك. إذا زالت الحّمى خالل 48 ساعة، وكنت ال تعاني من عالمات/أعراض أخرى لإلصابة بفیروس كوفید-19، یمكنك العودة إلى العمل.

إذا كنت ال تزال تعاني من الحّمى بعد مرور 48 ساعة أو كنت تعاني من أعراض أخرى یمكن أن تكون بسبب اإلصابة بفیروس كوفید-19، فیجب 
علیك االستمرار في البقاء في البیت وإجراء اختبار اإلصابة بفیروس كوفید-19.

ھل األعراض بسبب اإلصابة بفیروس كوفید-19 أم تفاعالت اللقاح؟
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لطلب الحصول على ھذه الوثیقة بتنسیق آخر، اتِصل على الرقم 1-800-525-0127 .
للعمالء الذین یعانون من الصمم أو ضعف في السمع، یُرجى االتصال على الرقم 711 

.civil.rights@doh.wa.gov أو إرسال برید إلكتروني إلى (Washington Relay)

أعراض اإلصابة بفیروس كوفید-19
التي ال تظھر بسبب الحصول على اللقاح:

إذا كنت تعاني من األعراض الواردة أعاله 
وتعتقد أنك مصاب بفیروس كوفید-19، فاطلب 
المشورة الطبیة. ربما تحتاج إلى إجراء اختبار 

الكشف عن فیروس كوفید-19.

السعال
ضیق في التنفس

رشح األنف
التھاب الحلق

فقدان حاسة التذوق أو الشم

تفاعالت اللقاح
المشابھة ألعراض اإلصابة بفیروس 

كوفید-19:

یجب أن تزول تفاعالت اللقاح خالل یوم 
أو یوَمین. إذا كنت تشعر بالمرض، فعلیك 

طلب المشورة الطبیة.

الحّمى
اإلجھاد

آالم في العضالت
اإلسھال
الغثیان
الصداع

تفاعالت اللقاح
التي ال تظھر مع اإلصابة بفیروس 

كوفید-19:

إذا كان أحد ھذه التفاعالت یمنعك من 
إجراء األنشطة العادیة (ربط األحذیة، 
والكتابة، وغیر ذلك)، فاطلب المشورة 

الطبیة.

ألم، أو احمرار، 
أو تورم في 

موضع الحقن

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Arabic

