
 أسئلة عامة ومخاوف حول لقاح كوفید-١٩ (كورونا)

  ١.ماهي تكلفة اخذ اللقاح؟

  ا. لقاح كوفید – ١٩ (كورونا) مجاني

  ٢. هل یمكن للقاح ان تجعلني ان أصیب بفیروس كورونا؟

الذي الحي الفیروس على المتحدة الوالیات في والمتوفرة بها والموصي المصرح كورونا لقاحات من أي تحتوي ال                   ال،
  یسبب كورونا. هذا یعني ان لقاح كورونا ال یمكن ان تجعلك ان تصیب بفیروس كورونا.

المسبب الفیروس على للتعرف لدینا المناعة جهاز تجعل اللقاحات هذه كل اإلنجاز، قید اللقاحات من أنواع عدة                   هناك
ان على تدل وهي طبیعیة االعراض هذه الحمى، مثل اعراضا، العملیة هذه تسبب ان یمكن األحیان بعض في                    ومكافحته.

  الجسم یبنى الحمایة ضد الفیروس المسبب لكورونا.

یعني هذا اللقاح. تلقي بعد لكورونا) المسبب فیروس من الجسم (لحمایة المناعة لبناء أسابیع بضعة یستغرق الجسم                   عادة
اللقاح الن هذا یمرض. یزال وال مباشرة بعده او التطعیم قبل لكورونا المسبب بالفیروس الشخص یصاب ان الممكن من                     انه

  لم یكن لدیه الوقت الكافي لتوفیر الحمایة.

 ٣. إذا كنت قد اصبت بالفعل بفیروس كورونا وتعافیت، فهل ما زلت بحاجة الى اخذ لقاح كرونا؟

كم یعرفون ال االن لحد الخبراء الن وذلك كرونا. بفیروس بفعل مصابا كنت ادا عما النظر بغض تلقیحك یتم ان یجب                       نعم،
من بالفعل تعافیت قد كنت إذا حتى كرونا. من التعافي بعد أخرى مرة بالمرض اإلصابة من محمیا تكون سوف الوقت                      من
طبیبك مع تحدث أخرى. مرة كرونا یسبب الذي بالفیروس تصاب ان - قلتها من الرغم على – الممكن فمن                     الفیروس،

  الخاص إذا كنت غیر متأكد من العالج التي تلقیته او إذا كان لدیك المزید من األسئلة حول الحصول على لقاح كورونا.

   ٤. هل ان لقاح كرونا سیغیر الحمض النووي او الجینات؟

 ال. لقاحات كورونا ال تتغیر وال تتفاعل مع الجینات باي شكل من األشكال

  بدال من ذلك. تعمل لقاحات كورونا على الجسم الطبیعي لتطویر مناعة ضد االمراض بأمان.
https://app.lincoln.ne.gov/city/covid19/vaccine.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html 
https://healthblog.uofmhealth.org/wellness-prevention/not-sure-about-covid-19-vaccine-get-facts-then-decide 
https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-03-05/with-3-covid-vaccines-approved-is-there-a-best-shot 
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/is-the-covid19-vaccine-safe 
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00290-x 
https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-03-05/with-3-covid-vaccines-approved-is-there-a-best-shot 



  ٥. إذا كنت اعاني من حساسیة شدیدة تجاه بعض أنواع الطعام، اال یجب علیه تفادي اخذ اللقاح؟

حافظة. مواد او التكس او البیض على منها أي یحتوي وال كرونا، فیروس ضد المعتمدة اللقاحات من أنواع ثالثة هناك                      آ)
اللقاحات، على والدواء الغذاء إدارة وافقت اخذوها. الذین االفراد معظم بین معدومة او قلیلة فعل ردود اللقاحات هذه                    تسبب

  معتبرة إیاها امنة جدا لالستخدام.

 ٦) ما مدى فعالیة لقاحات كورونا المتوفرة حالیا؟

فعال جونسون جونسون لقاح كرونا. مرض من الوقایة في ٪٩٥ بنسبة فعالیتهما بیوتك وفیزر مودیرنا لقاحات اثبت                   ا)
بسبب الوفاة او للمستشفى والدخول الشدیدة، االمراض من للوقایة جدا فعالة جمیعها كرونا. مرض من للوقایة ٪٦٦                   بنسبة

  فیروس كورونا.

 ٧. ما هي اآلثار الجانبیة لكورونا على جسمك؟

أخذ بعد الفرد لها تعرض قد التي اآلثار بعض والفیروسات. العدوى ضد الحمایة یبني جسمك أن الجانبیة اآلثار تظهر                     أ)
یعانون الناس من قلة اللقاح. تلقت الذراع في التورم من وقلیل والصداع، والتعب، والقشعریرة، الحمى، تكون: قد                   اللقاح
تستطیع ذلك وبعد اللقاح اخذت ان بعد دقیقة 15 االنتظار سُیطلب ذلك، حدوث حالة في فقط خطیرة. جانبیة آثار                     من

  المغادرة.

  ٨. هل لقاحات كرونا أمنة بالنسبة لي؟

اعطائها قبل .٢٠٢٠ دیسمبر منذ المتحدة الوالیات في بأمان كورونا لقاح من جرعة ملیون ٧٦ من أكثر إعطاء تم نعم                      ا)
العلمیة المعاییر اللقاحات استوفت سریریة. تجارب في المشاركین من االالف لعشرات كورونا لقاحات تقییم تم                 للمرضى
في االستخدام ترخیص لدعم الالزمة التصنیع وجودة والفعالیة السالمة بخصوص االمریكیة والدواء الغذاء إلدارة                الصارمة
التي اللقاحات ودراسة السریع تطویر في السابق العلمي البحث من سنوات ساهمت ذلك، الى باإلضافة الطوارئ.                  حاالت

  تمت الموافقة علیها. تطورهم یعتمد على سنوات من البحث من قبل العلماء.

  ٩. انا مسلم- هل ان اللقاحات حالل؟

  ا) ال توجد منتجات لحم الخنزیر في لقاحات مودیرنا، فایزر بایوتیك او جونسون جونسون.

 


