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 Johnsonعلى أ
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تسببلقاحفيروسكوفيد19-
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يستحيلأن تصاببكوفيد 19-من اللقاح.
كوفيد 19-على ال
فيد.19-
فيروس ال ُمسبِّبلكو
التحتويلقاحات

يقة
الحق
فيد 19-آمنة وفعّالة.
لقاحات كو
تفي
لسريرية ،وثبت أن ها
للقاحات علىعشرات اآلالف منالمشاركينفيالتجارب ا
تبار ا
تم اخ
فعالية ،وجودةالتصنيع
بالسالمة ،وال
بالمعاييرالعلميةالصارمة الخاصةبإدارة FDAفيمايتعلق
ييدالتصريحباالستخدامفي حاالتالطوارئ أو االعتمادالكامل.وقدتبين أن جميع
مطلوبلتأ
ال ة
كوفيد.19-
للقاحاتفعالةللغايةفي منع إصابةاألشخاصب
ا

يقة
الحق
ألجنة.
ألجنة أوخاليا ا
ال يحتوي لقاح  Johnson & Johnsonعلى أي أجزاء من ا
للقاح الواحد داخل
صنع اللقاحباستخدام التقنية ذات ها التيتُصنعب هالقاحات عديدة أخرى.يُصنَع ا
وقد ُ
ُ
سحبتفي األصل من عمليات إج هاض اختياري أجريت على
نسخ من خاليا مستنبتة معمليًا ،والتيقد ُ
للقاحاتفيالمعمل منذذلك الحين.
تفاظبخطوطالخاليا الخاصةب هذه ا
مدار  35عا ًما .وقدتم االح
صنع هذه اللقاحات .ربماتكون هذه معلو مات جديدة
واليتم استخدام مصادر أخرىللخاليا الجنينيةل ُ
للقاحاتالخاصةبالجدري المائي ،والحصبةاأللماني ة ،والت هاب
نسبةإلىبعضاألشخاص ،إال أن ا
بل
ا
فس ها.
يتمتصنيع هابالطريقةن
يروسي أ
ف
الكبدال

يقة
الحق
لية.
التتفاعل اللقاحات مع أعضائك اتلناس
رفه:ليس هناك أيدليل علمي
ف هوم.إليك مانع
للقاحات أمر م
إنمخاوفكبشأنالصحةاإلنجابية وا
لى جسمك،فإنهيتعاون مع
للقاح إ
الجنسي.عند دخول ا
تسببفيالعقم أوالعجز
للقاحاتت
على أن ا
للقاحات علىالقدرة
افحةفيروس كورونا.لميثبت تأثير هذه ا
ج هازكالمناعي إلنشاءأجسام مضادةلمك
نسية.
الج

للحصول على مزيد من المعلومات،تف َ
التصال على
ضّلبزيارة  COVIDVaccineWA.orgأو ا
فرالمساعدةفيترجمةاللغات.
تتو
لرقم ،1-800-525-0127ثماضغطعلىالرمز  .#و
ا

الحقيقة

يتملكنيالقلق من أن...
للقاح إذا كنتقد
الأحتاج إلى ا
فيد.19-
أصبتسابقًابكو

اليزاليتوجب عليك الحصول على اللقاح إذا كنتقد أصبتسابقًابكوفيد.19-
فيد 19-خالل 90يو ًما من إصابتكبالعدوى.
تبين البيانات أنه من غير الشائع أنتتكرر اإلصابةبعدوى كو
فترةقصيرة.ولكننالسنا
كوفيد( 19-تُسمىبالمناعة الطبيعية)ل
لوقاية من
بعض ا
متعب
وهذايعني أنكقدتت
على علمبمدةاستمرارالمناعةالطبيعية.

يتملكنيالقلق من أن...
قاقات
للقاحات على ر
تحتوي ا
تبع
مج هريةتعمل علىت
األشخاص.

الحقيقة
تتبع.
ال تحتوي اللقاحات على رقاقة مجهرية أو جهاز
افحةكوفيد،19-
للقاحات إال على مكوناتنشطةتساعدجسمكفيبناءاألجسامالمضادةلمك
التحتوي ا
كريات.
ضافة إلى دهون ،وأ مالح،وس
باإل

الحقيقة

يتملكنيالقلق من أن...
يست آمنة
كوفيد19-ل
لقاحات
للنساء الحوامل أوالمرضعات.

لواتي
لنساء الحوامل ،أو المرضعات ،أو ال
يوصيخبراء الطبفي مجال الحمل والوالدةبحصول ا
يخططن للحمل على لقاح كوفيد -19.
يانات أن األم
فيالحقيقة ،أظ هرتبعضالب
كوفيد -19آمنةأثناءفترةالحمل .
يانات أنلقاحات
تُظ هرالب
طفل ها من خاللالحمل والرضاعة .تكون
لكوفيد -19إلى
مرراألجسامالمضادة
التيتلقَّت ا
للقاحيمكن أنت ُ ِّ
كوفيد،-19بمافيذلكالموت .
النساء الحوامل عرضةلخطر اإلصابةبأمراضشديدةنتيجة اإلصابةب
وسيلةالحمايةاألفضل.
للقاح
عد ا
ويُ َ

يتملكنيالقلق من أن...
وفيد 19-على
تعمللقاحات ك
تغييرالحمضالنووي
()DNAالخاصبي.

يتملكنيالقلق من أن...
بجلطة دمويةبعد
أصاب
للقاح.
لحصول على ا
ا

.

يقة
الحق

ليه.
فيد 19-الحمضالنووي ( )DNAوالتؤثر ع
ال تغير لقاحات كو
فيد-
ببلكو
تعليمات إلىالخاليا الخاصةبنالبدءبناء حماية منال
للقاحاتالمتاحة
تنقل جميع ا
فيروس ال ُمس ِّ
للقاحاتتعمل
لخليةالذييوجدفيهالحمضالنووي (.)DNAبل إن ا
للقاح إلى جزء ا
 .19واليدخل ا
بالتعاون معدفاعاتالجسمالطبيعيةلبناءالمناعة.

الحقيقة
يُعَد خطر اإلصابةبجلطات دموية منخفضًا للغاية.
الت يمكن أن تحدث
عىل سبيل المثال ،يكون الخطر أقل بكثير من خطر اإلصابة بجلطات الدم ر
ًّ
يوميا .ومع ذلك ،توصر
بسبب استخدام وسائل تنظيم النسل ،التر تستخدمها الماليير من النساء
ّ
بتلق
ف والية واشنطن ) ر
 ،Washington State Department of Health (DOHوزارة الصحة ر
لقاح ( mRNAالحمض النووي الريبوزي الرسول )المضاد لفيوس كوفيد-19 (Pfizer-
ا
الم َّ
بدل من تلقر لقاح )ُ Johnson & Johnson (J&J
كون من
BioNTechأو ) Modernaر
جرعة واحدة بسبب المخاطر المحتملة.
ّ
ال يزال لقاح ً J&J
ف حالة عدم قدرتك أو عدم رغبتك فر تلقر لقاح ( mRNAالحمض النووي
متاحا ر
ّ
َّ
الريبوزي الرسول ).تحدث مع ُمقدم خدمة الرعاية الصحية عن المخاطر المحتملة.
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صل على الرقم .1-800-525-0127نرجو منالع مالء
لطلب الحصول على هذه الوثيقةبتنسيق آخر،ات ِّ
المصابينبالصمم أوصعوبةفيالسمع االتصالبالرقم  )Washington Relay( 711أوإرسالبريدإلكتروني
إلىالعنوان .civil.rights@doh.wa.gov

