
 

  

 19-األسئلة الشائعة حول لقاح كوفد

 3453-600-855-1 أو اتصل على الرقم VACCINENM.ORG قُم بزیارة الموقع:

أ ھل   مع  اللقاح  األمد یترافق  قصیرة  جانبیة  أعراض  علینا   ي 
منھا  ؟االحتراس 

كوفد بعدوى كوفد  19-في حین أن لقاح  لكن قد   19-یقیك من اإلصابة 
بعض   (تُعاني من  تلقیھ  بعد  الفعلاألعراض  األعراض ردود  وھذه   ،(
بدأ ببناء الحمایة المطلوبة، وتختفي تلك قد جسمك بأن  مؤشرات طبیعیة  

 األعراض خالل بضعة أیام.

: ألم اللقاحجرعة  الذراع في مكان وخز حقنة    أعراض في •
بسیط)  وانتفاخ (ورم 

بالتعب،  في باقي الجسم: حمى، وقشعریرة، و  • الشعور 
 والصداع

اللقاح؟أن أ ذا یجب  ما أعراض جانبیة بعد تلقي   فعل لو ظھرت لدي 

تحدث مع طبیبك حول مسكنات األلم التي یُمكن الحصول  •
مثل آیبوبروفین أو   )دون وصفة طبیب(علیھا من الصیدلیة  

 أسیتامینوفین.
لأللم الذي تشعر بھ في منطقة َحقِن اللقاح ضع قطعة قماش   •

ك الذراع.  باردة ورطبة وَحّرِ
إِذا كنت تعاني من الحمى فاشرب الكثیر من السوائل وارتِد  •

 مالبس خفیفة.

 

 ؟19-د لقاح كوفأخذ   عليَّ جب  لما ی

على مستوى العالم، و قرن  منذ بدایة الاألسوأ الجائحة    19-كوفد  عدوىد  عتُ 
 إذ نتج عن ھذا الوباء خسائر وخیمة تكبدتھا عائالتنا ومجتمعاتنا.

كوفدعمل  ی فمحعلى    19-لقاح  اللقاح حالما  ایتك،  الناس  أغلب  یتلقى 
سكان نیو مكسیكو وكل الناس في یعود  س  19-نھم من مرض كوفدیحصلت

 إِلى نمط حیاة طبیعي بشكل أسرع.یة  مریكالوالیات المتحدة األ

 آمنة؟  19-ھل تُعد لقاحات كوفد 

ي دراسات كبیرة اشترك فیھا آالف فلالختبار   19-لقاحات كوفدخضعت  
البالغین من مختلف  بعمر ھم أشخاص  بما فیالفئات العمریة  األشخاص 

جدت الدراسات أن اللقاحات آمنة لإلعطاء وأنھا قد و عاًما فما فوق. و   65
البالغین بما فیھم األشخاص المتقدمین  ألشخاص  حمایة كبیرة لدى ا َولَّدت
 .بالسن

الوخیمة أكبر بكثیر   ھیُعد خطر اإلصابة بالفیروس والمعاناة من نتائج
 من أي خطر یؤدي إلیھ تلقي اللقاح.

أخذ لقاح كوفد  - اإلصابة بمرض كوفد ِإلى   19-ھل یُمكن أن یؤدي 
 ؟19

تحتوي مادة  ف،  19-اللقاح إِلى إصابتك بـ كوفدأخذ  مكن أن یُؤدي  یُال  ال 
   .أصًال  اللقاح على الفیروس الحي

أنفسنا س حمایةُ  تتطلب 
 وأحبائنا

 وسائلما لدینا من الكل  
اغسل الیدین  وتجنب التجمعات.    .تلَق اللقاح. ارتِد كمامة السالمة (قناع الوجھ)

 بكثرة.

 
   



 

 كم حقنة لقاح سأحتاج؟

بالحقِن، یستلزم كُ  تلقي جرعتین من كل لقاح  ومودیرنا  ًال من لقاح فایزر 
یُؤخذ على شكل حقنة واحدة فقط.  في حین أن لقاح جونسون وجونسون 

لقاحات كوفد عليَّ ب  جیھل  أحد   ؟19-أخذ 

على الناس التلقیح للوقایة الحكومة الفدرالیة  ال حكومة الوالیة و فرض ال ت
من موظفیھا قد تطلب ، لكن بعض جھات القطاع الخاص  19-كوفدمن 

 تلقي اللقاح.  

تلقي   بعد  الوجھ)  السالمة (قناع  كمامات  استعمال  ِإلى  ھل نحتاج 
 اللقاح؟

لكن ال  ،ن العدوىالوقایة مفاعلیة كبیرة في المتوفرة ذات نعم، اللقاحات  
مدى  نعرف   ونشر  ا في الحد من  فاعلیتھحالیًا  لحمایة و العدوى.  انتقال 

 األحباء استمر في عمل التالي:

 ارتِد كمامات السالمة عندما تكون حول اآلخرین •
 المرضى تجنب التواصل المباشر مع الناس •
 ةزدحمماكن المتجنب التجمعات واأل •
 أقدام  6 ـقدرابَق بعیدًا عن اآلخرین ب •
تكون  • على أن  والماء  باستعمال الصابون  اغسل الیدین بكثرة 

تقل عن   ثانیة، ثُمَّ جفف  20فترة غسل الیدین في كل مرة ال 
ورقیة جافة. (استعمل ُمعقم الیدین في  ةمنشفالیدین باستعمال 

والماء).  حال تعذر الوصول إِلى الصابون 

اللقاح ىماذا لو عان الموظفین من الحمى بعد تلقي   ؟أحد 

یجب على الموظفین اللذین یعانون من الحمى بعد أخذ اللقاح البقاء في 
على   والحرص  الفیروس فإِ .  19-اختبار كوفدإجراء  المنزل  یكن  لم  ذا 
یُ وفق السیاسة السبب المرجح للحمى  إِلى العمل  مكن للموظفین العودة 

 التي وضعھا رب العمل. 

 

اللقاح؟ھل الجمیع مؤھلون    لتلقي 

جمیع   یُنصح  التالي بالتسجیل  الناس  نعم،  الموقع  على  اللقاح  لتلقي 
vaccinenm.org. ِستُعل بك  الخاص  المعلومات  ملف  إنشاء  مك بعد 

یتوفر اللقاح.  دائرة الصحة حالما 

ستتلقى والیة نیو مكسیكو خالل األشھر القالئل القادمة تجھیزات محدودة  
ئرة الصحة إِلى تقدیم اللقاح إِلى عامة الناس تھدف دا .19-من لقاح كوفد

 .2021بحلول منتصف العام  

على الموقع   ، أو اتصل على الرقم vaccinenm.orgسَِجل معلوماتك 
   كي تُحدد موعد تلقیك اللقاح.  1-855-600-3453

كوفد  بعدوى   سابقًا؟  19-ماذا لو أًِصبُت 

أخذ   19-صیبوا بعدوى فیروس كوفدسبق وأُ ینبغي على األشخاص اللذین  
لدیھم  أعراض  أكانت  سواء    اللقاح ال.  المرض  أما في حال واضحة أم 

المصابین  اللقاح علیھم أخذ  حالیًا فال یجب  19-دبعدوى كوفاألشخاص 
األشخاص اللذین أُصیبوا   ىحالما تختفي األعراض لدإِال بعد الشفاء منھ.  

 م أخذ اللقاح.عن الناس فعلیھ  منفسھأعزل    مب منھلم یُطلَ و سابقًا    19-بكوفد

  بالمرض سابقًا.تك  وال یُنصح باالختبار للتأكد من إصاب

 ؟19-ما كلفة تلقي لقاح كوفد 

لن تستلم فاتورة    .مجاني وال یترتب علیكم الدفع لتلقیھ 19-إن لقاح كوفد
بك قد  لكن    ،باشربشكل ماللقاح   الصحیة الخاص  یرسل مقدم الرعایة 
 إِلى شركة التأمین التي تشترك معھا.اللقاح  فاتورة  

 19-األسئلة الشائعة حول لقاح كوفد

 

 vaccinenm.org یُرجى زیارة الموقع: 19-تلقي لقاح كوفدللتسجیل معلوماتك  

 cv.nmhealth.org/covid-vaccine یُرجى زیارة الموقع: 19-للمزید من المعلومات حول لقاح كوفد


