
 
 
 
 

 19- لقاحات للوقایة من كوفید
 

، مرًضا خطیًرا انتشر في كل بلد في العالم؛ وھنا في رود  19-كما تعلمون، یُعد فیروس كورونا، المعروف أیًضا باسم كوفید
 شخص. 1,800، وتُوفي بسببھ ما یقرب من 19-شخص بفیروس كوفید 85,000آیالند، أُصیب أكثر من 

 
 ، وبدأ توزیعھا.19-لوقایة األشخاص من اإلصابة بكوفیدتم تطویر لقاحات 

 
اللقاح عبارة عن منتج یساعد جسم الشخص على إنتاج مناعة ضد المرض؛ أي بمجرد أن یتلقى الشخص لقاًحا، یمكن أن  

 یتعرض للمرض دون أن یصاب بالعدوى.
 

فحسب، بل یساعد أیضاً في منع انتشار األمراض  إن التطعیم باللقاح ذو أھمیة ألنھ ال یحمي الشخص الذي یحصل على اللقاح
 لآلخرین، مثل أفراد األسرة، والجیران، وزمالء الدراسة، وغیرھم من أفراد مجتمعاتكم.

 
الجدیدة بدقة للتأكد من سالمتھا قبل التصریح باستخدامھا داخل الوالیات المتحدة؛ وال  19-ھذا وقد اختبرت لقاحات كوفید

على فیروسات حیة وال تنطوي على خطر التسبب في اإلصابة بالمرض لدى الشخص الذي یجري    19-تحتوي لقاحات كوفید
 تطعیمھ باللقاح.

 
التي یجري استخدامھا في الوالیات المتحدة تتطلب تلقي الشخص جرعتین منھا، حیث تبدأ الجرعة األولى في   19-لقاحات كوفید

بعد بضعة أسابیع لتلقي الجرعة الثانیة للحصول على أكبر قدر من الحمایة یمكن بناء الحمایة، ولكن یجب على الشخص العودة 
 أن یوفرھا اللقاح.

 
معظم األشخاص ال یعانون من مشكالت خطیرة بعد تطعیمھم باللقاح؛ ولكن ثمة بعض اآلثار الجانبیة التي عانى منھا األشخاص 

خونة عند لمسھ، وعادة ما تزول ھذه األعراض من تلقاء نفسھا في قد یكون منھا ألم في الذراع أو االحمرار أو إحساس بالس
غضون أسبوع، كما یبلغ بعض األشخاص عن إصابتھم بالصداع أو الحمى عند أخذ اللقاح؛ وھذه اآلثار الجانبیة ھي عالمة  

 یة ضد المرض. على أن جھازك المناعي یقوم بالضبط بما یفترض أن یفعلھ، فھو یعمل بوظیفتھ الطبیعیة ویبني الحما
 
جرعات اللقاح التي یتم شراؤھا من أموال دافعي الضرائب في الوالیات المتحدة سیتم إعطاؤھا للجمیع دون أي تكلفة؛ ومع 
ً إداریة مقابل تطعیم شخص باللقاح، كما یمكن لمقدمي اللقاحات استرداد ھذه   ذلك، یمكن لمقدمي اللقاح أن یتقاضوا رسوما

ن العامة أو الخاصة التابع لھا المریض، أو من خالل صندوق اإلغاثة لمقدمي الخدمات التابع إلدارة الرسوم من شركة التأمی
 الخدمات والموارد الصحیة بالنسبة للمرضى غیر المؤمن علیھم.

 
عطاء اللقاحات  ھذا ولكل والیة خطتھا الخاصة حول األولویة لمن سیتم تلقیحھ والكیفیة التي سیتم بھا توزیع اللقاحات، حیث سیتم إ 

للعاملین في مجال الرعایة الصحیة وكبار السن أوالً؛ وإلى جانب ھذا التوزیع األولي، ستصدر والیة رود آیالند مزیًدا من  
 .www.C19vaccineRI.orgاإلرشادات في األیام القادمة. یمكنك الحصول على مزید من المعلومات عبر الرابط  

http://www.c19vaccineri.org/

