صحيفة وقائع :جونسون آند جونسون
مزايا ومخاطر لقاح كوفيد19-
افهم مخاطر ومزايا تلقي لقاح كوفيد 19-أحادي الجرعة من جونسون آند جونسون ،والذي قد يمنع إصابتك بفيروس كوفيد .19-إن
تلقي هذا اللقاح يرجع الختيارك .تحدث إلى مقدم خدمات التطعيم إذا كانت لديك أسئلة.

حول هذا اللقاح
هذا لقاح غير معتمد وال يزال قيد الدراسة في
التجارب اإلكلينيكية .أذنت إدارة الغذاء والدواء
( )FDAباستخدامه في حاالت الطوارئ للوقاية
من اإلصابة بكوفيد 19-لدى األفراد الذين تبلغ
أعمارهم  18عا ًما أو أكبر .هذا اللقاح مكون من
جرعة واحدة تُحقن في العضل.

قبل تلقي اللقاح

أخبر مقدم خدمات التطعيم عن جميع حاالتك
الطبية ،بما في ذلك إذا كنت:
	• تعاني من أي حساسية
	• لديك ُح ّمى
	• تعاني من اضطراب النزيف أو تتناول
مميعات الدم
	• تعاني من نقص المناعة أو تتناول دوا ًء يؤثر
على جهازك المناعي
	• حامالً أو ترضعين أو تخططين للحمل
	• قد تلقيت لقا ًحا آخر لكوفيد19-

ينبغي عدم حصولك على هذا اللقاح إذا:

كنت تعاني من تفاعل تحسسي حاد تجاه أي
مكون من مكونات هذا اللقاح :الفيروس الغدي
المؤتلف غير المؤهل للنسخ المتماثل من النوع
 26الذي يعبر عن البروتين الشوكي سارس-
كوف ،)SARS-CoV-2( 2-وأحادي هيدرات
حمض الستريك ،وثنائي هيدرات سترات ثالثي
الصوديوم ،واإليثانول ،و -2هيدروكسيبروبيل-بيتا-
سيكلوديكسترين ( ،)HBCDوبوليسوربات،80-
وكلوريد الصوديوم.

مزايا هذا اللقاح

في تجربة سريرية جارية ،ثبت أن هذا اللقاح يقي
من اإلصابة بالمرض أو االحتجاز بالمستشفى أو
الوفاة جراء التعرض لكو فيد 19-بعد تلقي جرعة
واحدة .مدة الحماية ضد فيروس كوفيد 19-غير
معروفة حاليًا.

هناك مخاطر مرتبطة بهذا اللقاح
•اآلثار الجانبية العامة :تشمل اآلثار الجانبية التي تم اإلبالغ عنها مع هذا
اللقاح تفاعالت في موضع الحقن والصداع والشعور بالتعب الشديد وآالم
العضالت والغثيان وال ُح ّمى.
•تفاعالت تحسسية حادة :يوجد احتمال بعيد في أن يتسبب اللقاح في
حدوث تفاعل تحسسي حاد (صعوبة في التنفس ،تورم في الوجه والحلق،
سرعة ضربات القلب ،طفح جلدي شديد في جميع أنحاء الجسم ،دوار،
ضعف) ،والذي قد يحدث عادة ً بعد بضع دقائق إلى ساعة واحدة من تلقي
الجرعة.
•التجلطات الدموية :حدث تعرض لتجلطات دموية تنطوي على األوعية
الدموية في الدماغ والبطن والساقين؛ إلى جانب انخفاض مستويات
خاليا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف ،بشكل نادر لدى بعض
األشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد 19-من جونسون آند جونسون .وقد
بدأت األعراض لدى األشخاص الذين تعرضوا لهذه التجلطات الدموية
بعد أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا من التطعيم وكان معظمهم من النساء
دون سن الخمسين .ينبغي عليك طلب الحصول على العناية الطبية على
الفور إذا ظهرت عليك أي من األعراض التالية بعد عدة أيام من تلقي
اللقاح :ضيق النفس أو ألم في الصدر أو تورم في الساقين أو ألم مستمر
بالبطن أو صداع شديد أو عدم وضوح الرؤية أو سهولة التكدم أو ظهور
بقع دموية صغيرة تحت الجلد خارج موضع الحقن.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية

إذا كنت تعاني من تفاعل تحسسي حاد ،اتصل بالرقم ،9-1-1
أو اذهب إلى أقرب مستشفى .اتصل بمقدم خدمات التطعيم أو مقدم خدمات
الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية تزعجك أو
ال تزول.

خيارات أخرى للحد من انتشار مرض كوفيد19-

إن تلقي هذا اللقاح يرجع الختيارك ولن يغير عدم الحصول عليه من
رعايتك الطبية القياسية .تتوفر لقاحات أخرى للوقاية من اإلصابة
بكوفيد.19-

لمزيد من المعلومات
قم بزيارة www.janssencovid19vaccine.com
أو www.cdc.gov/coronavirus
اتصل على الرقم  1-800-565-4008أو )908( 455-9922
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