
يستكمل في الصفحة التالية. 

فوائد و مخاطر لقاح كوفيد-١٩ من بيان حقائق: 
جونسون & جونسون

 تفوق المخاطر ١٩بناءا على مراجعة دقيقة بواسطة خبراء وطنيين، إننا نعلم أن فوائد لقاحات كوفيد- 
 من جونسون & جونسون، الذي يمكن أن بكثير. تعلم فوائد و مخاطر الحصول على لقاح كوفيد- ١٩

يقيك من اإلصابة بكوفيد- ١٩. 

حول هذا اللقاح
  لألشخاص من عمر ١٨ واكبر. هذا اللقاح هو عبارة عن FDAهذا اللقاح حاصل على تصريح اإلستخدام الطارئ من 

جرعة واحدة، تحقن في العضلة أعلى الذراع.

متي ينبغي أن تأخذ هذا اللقاح في االعتبار
١٩ آخر ألسباب طبية )على سبيل المثال، بعض األشخاص بعض األفراد ال يمكنهم الحصول على لقاح كوفيد-  	

يمكن أن يكونوا قد اختبروا رد فعل تحسسي شديد بعد جرعة سابقة(.
 من جونسون & جونسون ألنهم لن يحصلوا على لقاح بعض األفراد يختارون أن يحصلوا على لقاح كوفيد-١٩  	

 خالف ذلك. لكوفيد-١٩
 والذين كانوا قد يظلوا غير مطعمين ضد بعض األفراد الذين لديهم محدودية في الوصول للقاحات كوفيد-١٩  	

. كوفيد-١٩
 مع  مقدم خدمات صحية.   نحن نوصي هؤالء األفراد أن يناقشوا خيارات لقاحات كوفيد-١٩ 	

ماذا تتوقع عندما تحصل على اللقاح 
قد تختبر بعض األعراض الجانبية، وهي عالمة طبيعية أن جسمك يبني حماية. األعراض الجانبية قد تشمل ألم أو تورم 
في مكان الحقن، صداع، إرهاق، آالم بالعضالت، غثيان أو حمى. األعراض الجانبية يجب أن تختفي في خالل أيام قليلة

المخاطر المرتبطة بهذا اللقاح 
 من جونسون & جونسون، وفوائد الحصول على اللقاح هناك فوائد و مخاطر مرتبطة بالحصول على لقاح كوفيد-١٩

تفوق المخاطر. المخاطر تشمل:

جلطات الدم: لقد كانت هناك حاالت نادرة الحدوث من جلطات الدم )تشمل األوعية الدموية في المخ، البطن،   	
واألرجل( إلى جانب إنخفاض في مستوى خاليا الدم التي تساعد جسمك أن يوقف النزيف، عند بعض الناس 

 من جونسون & جونسون . في حالة األشخاص الذين أصيبوا بهذه الجلطات الذين حصلوا على لقاح كوفيد- ١٩
الدموية، األعراض بدأت في خالل إسبوع إلى إسبوعين تقريبا بعد الحصول على اللقاح عند الذكور واإلناث، 

 عام وأكبر؛ أعلى نسبة حاالت مسجلة كانت في إناث في نطاق واسع من األعمار في األفراد من عمر ١٨
 سنة.  في خالل إسبوع إلى إسبوعين بعد الحصول على اللقاح، كن متنبها لحدوث تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و ٤٩

أعراض مثل ضيق التنفس، ألم بالصدر، تورم األرجل، ألم مستمر بالبطن، صداع شديد أو رؤية ضبابية، حدوث 
كدمات بسهولة، أو بقع دموية دقيقة تحت الجلد بعيدا عن موقع الحقن. أحصل على رعاية طبية إذا حدثت 

أي من هذه األعراض. حتى هذا التاريخ، لم تسجل مثل هذه الحاالت النادرة من تجلطات الدم مع لقاحات 
 من فايزر أو مودرنا.كوفيد-١٩

نادرا رد فعل تحسسي شديد: هناك فرصة بعيدة أن اللقاح قد يتسبب في رد فعل تحسسي شديد )صعوبة في   	
التنفس، تورم في الوجه والحلق، سرعة في نبضات القلب، طفح جلدي شديد بالجسم كله، دوار، ضعف( و التي 

تحدث عادة في خالل دقائق قليلة إلى ساعة بعد الحصول على الجرعة. إذا اختبرت رد فعل تحسسي شديد 
٩ أو إذهب إلى أقرب مستشفى. -١-إتصل ب  ١
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 بعد الحصول على Guillain-Barre: لقد كانت هناك حاالت نادرة من متالزمة Guillain-Barreنادرا متالزمة    	
 هو مرض، غالبا يتسبب فيه اإلصابة بعدوى، وفيه Guillain-Barre من جونسون & جونسون. لقاح كوفيد-١٩

يقوم الجهاز المناعي بالجسم بإلحاق ضرر بالخاليا العصبية، مما يؤدي إلى ضعف العضالت، وفي الحاالت 
 تم تسجيلها إلى حد كبير بعد حوالي أسبوعين من Guillain-Barreالشديدة، اإلصابة بالشلل. حاالت متالزمة 

٥٠ عام وأكبر.  من جونسون & جونسون، وغالبا كانت في ذكور، كثير منهم بأعمار الحصول على لقاح كوفيد-١٩
يجب أن تحصل على رعاية طبية إذا اختبرت ضعف، إحساس بالوخز في الرجلين، والتي قد تنتشر إلى الذراعين 

و أعلى الجسم.  

 إذا إختبرت أعراض جانبية 
, أو إذهب إلى أقرب مستشفى. إتصل بمقدم الخدمة للقاحات أو ٩-١-إذا اختبرت رد فعل تحسسي شديد, إتصل ب ١

مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت هناك أية أعراض جانبية تضايقك أو ال تتحسن.

الجرعات التعزيزية

 
المناعة ضد األمراض والعدوى تضعف طبيعيا مع الوقت. الجرعة التعزيزية هي جزء طبيعي من أغلب سالسل اللقاحات 

لضمان أن الفرد يحافظ على المناعة المطلوبة ضد العدوى بمرض ما. الجرعات التعزيزية تزيد من الحماية ضد كوفيد- 
الشديد، و تسترد المناعة التي قد تكون خفتت منذ الحصول على الجرعة األولى. من فضلك إقرأ بيان الحقائق من ١٩

التكافؤ(. األهلية للجرعات للمزيد من المعلومات عن الجرعات التعزيزية المحدثة )ثنائية مودرنا فايزر أو بيان الحقائق من 
تشمل:

عام وأكبر ينبغي أن يحصلوا على جرعة تعزيزية محدثة )ثنائية التكافؤ( أو يمكن الحصول  من عمر١٢الجميع  	
على جرعة تعزيزية من جونسون & جونسون )أحادية التكافؤ( بعد إستكمال السلسلة األولية الخاصة بهم. 

مزيد من المعلومات
توقيتات لقاح كوفيد- ١٩حسب السن من قطاع لمزيد من المعلومات عن الفترات ما بين الجرعات, من فضلك إقرأ  

١٩من قطاع الصحة العامة . معلومات إضافية متاحة على موقع الجرعات التعزيزية لكوفيد- الصحة العامة بكاليفورنيا
بكاليفورنيا.
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