
19-لقاحات فيروس كوفيد
المخاوف الشائعة والحقائق

أو االتصال على COVIDVaccineWA.orgتفَضّل بزيارة للحصول على مزيد من المعلومات، 
ة اللغات. #، ثم اضغط على الرمز 0127-525-800-1الرقم  .وتتوفر المساعدة في ترجم

...يتملكني القلق من أن
يصيبني اللقاح بمرض 

.19-كوفيد
.  من اللقاح19-يستحيل أن تصاب بكوفيد

.  19-على الفيروس المُسب ِّب لكوفيد19-ال تحتوي لقاحات كوفيد

الحقيقة

الحقيقة ...يتملكني القلق من أن
.  آمنة وفعّالة19-لقاحات كوفيد.ع الةاللقاحات ليست آمنة وليست ف

ها تفي تم اختبار اللقاحات على عشرات اآلالف من المشاركين في التجارب السريرية، وثبت أن
ة الخاصة بإدارة  ة، والفعالية، وجودة التصن FDAبالمعايير العلمية الصارم يع فيما يتعلق بالسالم

أن جميع وقد تبين. المطلوبة لتأييد التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ أو االعتماد الكامل
.19-اللقاحات فعالة للغاية في منع إصابة األشخاص بكوفيد

الحقيقة ...يتملكني القلق من أن
 & Johnsonيحتوي لقاح 
Johnsonال يحتوي لقاح .على أنسجة جنينيةJohnson & Johnsonعلى أي أجزاء من األجنة أو خاليا األجنة .

ع اللقاح الواحد داخل يُصنَ. وقد صُنع اللقاح باستخدام التقنية ذاتها التي تُصنع بها لقاحات عديدة أخرى
ي أُجريت على نسخ من خاليا مستنبتة معمليًا، والتي قد سُحبت في األصل من عمليات إجهاض اختيار

.  لحينوقد تم االحتفاظ بخطوط الخاليا الخاصة بهذه اللقاحات في المعمل منذ ذلك ا. عاًما35مدار 
هذه اللقاحات هذه معلو. وال يتم استخدام مصادر أخرى للخاليا الجنينية لصُنع  مات جديدة ربما تكون 

ة، والتهاب بالنسبة إلى بعض األشخاص، إال أن اللقاحات الخاصة بالجدري المائي، والحصبة األلماني
.الكبد الفيروسي أ يتم تصنيعها بالطريقة نفسها

الحقيقة ...يتملكني القلق من أن
19-ديتسبب لقاح فيروس كوفي

.ال تتفاعل اللقاحات مع أعضائك التناسلية.في العقم أو العجز الجنسي
لمي ليس هناك أي دليل ع: إليك ما نعرفه. إن مخاوفك بشأن الصحة اإلنجابية واللقاحات أمر مفهوم

تعاون مع عند دخول اللقاح إلى جسمك، فإنه ي. على أن اللقاحات تتسبب في العقم أو العجز الجنسي
لى القدرة لم يثبت تأثير هذه اللقاحات ع. جهازك المناعي إلنشاء أجسام مضادة لمكافحة فيروس كورونا

.الجنسية
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ل على الرقم  هذه الوثيقة بتنسيق آخر، اتِصّ نرجو من العمالء . 0127-525-800-1لطلب الحصول على 

أو إرسال بريد إلكتروني ( Washington Relay)711المصابين بالصمم أو صعوبة في السمع االتصال بالرقم 
.civil.rights@doh.wa.govإلى العنوان 

...يتملكني القلق من أن
ات تحتوي اللقاحات على رقاق
مجهرية تعمل على تتبع 

.األشخاص

.ال تحتوي اللقاحات على رقاقة مجهرية أو جهاز تتبع
، 19-يدال تحتوي اللقاحات إال على مكونات نشطة تساعد جسمك في بناء األجسام المضادة لمكافحة كوف

.باإلضافة إلى دهون، وأمالح، وسكريات

الحقيقة

...يتملكني القلق من أن
ليست آمنة 19-لقاحات كوفيد

اللواتيأو،المرضعاتأو،الحواملالنساءبحصولوالوالدةالحملمجالفيالطبخبراءيوصي.للنساء الحوامل أو المرضعات
.19-كوفيدلقاحعلىللحمليخططن

هر األمأنالبياناتبعضأظهرت،الحقيقةفي .الحملفترةأثناءآمنة 19-كوفيدلقاحاتأنالبياناتتُظ
رأنيمكناللقاحتلقَّتالتي هاإلى 19-لكوفيدالمضادةاألجسامتُمرِ ّ تكون .والرضاعةالحملخاللمنطفل

 .الموتذلكفيبما،19-بكوفيداإلصابةنتيجةشديدةبأمراضاإلصابةلخطرعرضةالحواملالنساء
.األفضلالحمايةوسيلةاللقاحويُعَد

.
...يتملكني القلق من أن

على 19-تعمل لقاحات كوفيد
تغيير الحمض النووي 

(DNA )الخاص بي.
.وال تؤثر عليه( DNA)الحمض النووي 19-ال تغير لقاحات كوفيد

-المُسب ِّب لكوفيدتنقل جميع اللقاحات المتاحة تعليمات إلى الخاليا الخاصة بنا لبدء بناء حماية من الفيروس
بل إن اللقاحات تعمل (. DNA)وال يدخل اللقاح إلى جزء الخلية الذي يوجد فيه الحمض النووي . 19

.بالتعاون مع دفاعات الجسم الطبيعية لبناء المناعة

...يتملكني القلق من أن
أصاب بجلطة دموية بعد 

.الحصول على اللقاح
.يُعَد خطر اإلصابة بجلطات دموية منخفًضا للغاية

رأقلالخطريكون،المثالسبيلعىل رالدمبجلطاتاإلصابةخطرمنبكثي   
تحدثأنيمكنالت 

ر،النسلتنظيموسائلاستخدامبسبب  
االنساءمنالماليي  رتستخدمهاالت  ر،ذلكومع .يوميًّ توص 

Washington State Department of Health (DOH،رالصحةوزارة  
 
ر (واشنطنواليةف  

بتلق ّ
وسالمضاد (الرسولالريبوزيالنوويالحمض) mRNAلقاح -Pfizer) 19-كوفيدلفي 

BioNTechأوModerna) ر
ا
رمنبدل  

ن Johnson & Johnson (J&J)لقاحتلق  منالُمكوَّ
.المحتملةالمخاطربسببواحدةجرعة

رمتاًحا J&Jلقاحيزالال  
 
ررغبتكعدمأوقدرتكعدمحالةف  

 
رف  

النوويالحمض) mRNAلقاحتلق ّ
ث .(الرسولالريبوزي

َّ
ممعتحد

ّ
.المحتملةالمخاطرعنالصحيةالرعايةخدمةُمقد

...يتملكني القلق من أن
د ال أحتاج إلى اللقاح إذا كنت ق

.19-ال يزال يتوجب عليك الحصول على اللقاح إذا كنت قد أصبت سابقًا بكوفيد.19-أصبت سابقًا بكوفيد
.  يوًما من إصابتك بالعدوى90خالل 19-تبي ن البيانات أنه من غير الشائع أن تتكرر اإلصابة بعدوى كوفيد

نا لسنا ولكن. لفترة قصيرة( تُسمى بالمناعة الطبيعية)19-وهذا يعني أنك قد تتمتع ببعض الوقاية من كوفيد
. على علم بمدة استمرار المناعة الطبيعية

الحقيقة

الحقيقة

الحقيقة

الحقيقة


