
 من فايزر ١٩فوائد و مخاطر لقاح كوفيد-بيان حقائق: 
(Comirnaty)

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

إختيارك أن تحصل على هذا اللقاح. 

حول هذا اللقاح
عام وأكبر. هذا اللقاح حاصل على تصريح ١٢ لألشخاص من عمر FDAهذا اللقاح تم الموافقة عليه بشكل كامل من 

 سنوات وأكبر  يتم إعطائهم ٥ عام. هؤالء من عمر ١١ أشهر إلى ٦ لألشخاص من عمر FDAاإلستخدام الطارئ من 
 سنوات يتم إعطائهم ٤ أشهر و ٦سلسلة من جرعتين، ثالثة إلى ثمانية أسابيع فيما بينهما. هؤالء الذين أعمارهم بين 

سلسلة من ثالث جرعات، الجرعة الثانية تعطى بعد ثالثة أسابيع من الجرعة األولى، الجرعة الثالثة تعطى بعد ثمانية 
أسابيع من الجرعة الثانية. هذا اللقاح يحقن في العضلة أعلى الذراع أو الفخذ. 

فوائد هذا اللقاح
. ١٩هذا اللقاح تبين أنه يمنع المرض الشديد، دخول المستشفى والوفاة من كوفيد-

ماذا تتوقع عندما تحصل على اللقاح 
قد تختبر بعض األعراض الجانبية، وهي عالمة طبيعية أن جسمك يبني مناعة ضد المرض. األعراض الجانبية قد تشمل 
تفاعل في مكان الحقن ، صداع، إحساس باإلرهاق، آالم بالعضالت، غثيان أو حمى. األعراض الجانبية يجب أن تختفي 

في خالل أيام قليلة

المخاطر المرتبطة بالحصول على هذا اللقاح
, فوائد الحصول على اللقاح تفوق المخاطر. ١٩رغم أن هناك مخاطر بسيطة مرتبطة بالحصول على لقاح كوفيد-

المخاطر تشمل:

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

نادرا, إلتهاب في عضلة القلب أو إلتهاب في غشاء التامور: لقد كان هناك حاالت نادرة من إلتهاب عضلة القلب   	
.  في أغلب هذه الحاالت المبلغ عنها،  من فايزر١٩لقاح كوفيد-  وإلتهاب غشاء التامور بعد الحصول على

المرضى كانوا ذكور، بالغين صغار بالعمر الذين أبلغوا عن ضيق بالتنفس وألم بالصدر بعد حصولهم على 
الجرعة الثانية. عندما قدموا للحصول على الرعاية الطبية، كانوا يستجيبون بشكل جيد لألدوية والراحة، مع 

مالحظة تحسن سريع باألعراض. يجب أن تحصل على رعاية طبية إذا اختبرت أي من أعراض  إلتهاب عضلة 
القلب أو إلتهاب غشاء التامور والتي تشمل ألم بالصدر، ضيق بالتنفس، أو ضربات قلب غير طبيعية )ضربات 

سريعة، رفرفة،أو خفقان(.

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 لديك أية أعراض جانبية تضايقك أو ال تتحسن.

خيارات الحصول على اللقاح
أنه إختيارك أن تحصل على هذا اللقاح و عدم حصولك عليه لن يغير من رعايتك الطبية العادية. هناك لقاحات أخرى 

بيان حقائق فوائد و مخاطر لقاح  ١٩. تعلم المزيد عن الخيارات المتاحة لديك عن طريق قراءةمتاحة للوقاية من كوفيد-
Moderna (Spikevax)من ١٩كوفيد- 

يستكمل في الصفحة التالية.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Moderna-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--ar.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Moderna-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--ar.pdf


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 
، mRNAالشديد، و تسترد المناعة التي قد تكون خفتت منذ الحصول على الجرعة األولى. اللقاحات بتقنية  كوفيد- ١٩

بما فيها لقاحات فايزر، قد تستخدم كجرعات تعزيزية لجميع األفراد المؤهلين، بصرف النظر عن نوع اللقاح المستخدم 
 اآلخر.( الجرعات التعزيزية mRNAفي السلسلة األولية. )من فضلك اقرأ بيان الحقائق من مودرنا لمعلومات عن لقاح 

السابقة كانت أحادية التكافؤ و كانت تحتوي على ساللة واحدة أما الجرعات التعزيزية المحدثة فهي ثنائية التكافؤ و 
تضيف سالالت أوميكرون المسببة ألغلب الحاالت مؤخرا. األهلية للجرعات التعزيزية تشمل:

 أعوام وأكبر ينبغي أن يحصلوا على جرعة تعزيزية محدثة )ثنائية التكافؤ( بعد إستكمال ٥الجميع من عمر   	
السلسلة األولية الخاصة بهم أو بعد آخر جرعة )أحادية التكافؤ(

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

الصحة العامة بكاليفورنيا

بيان حقائق: فوائد و مخاطر لقاح كوفيد-١٩ من فايزر 
 )Comirnaty(

.
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