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أي لقاح يناسبني أكثر؟

 — للوقاية ١٩ أشهر وأكبر أن يحصلوا على لقاح ضد كوفيد-٦ توصي بأن جميع األفراد من عمر CDCال 
 سنوات وأكبر ينبغي أن يحصلوا على الجرعة التعزيزية ٥من دخول المستشفى والوفاة. الجميع من عمر 

باللقاح المتاح لهم. الجرعة التعزيزية السابقة كانت أحادية التكافؤ وكانت تستهدف الساللة األصلية، وأما 
الجرعة التعزيزية المحدثة فهي ثنائية التكافؤ وتستهدف الساللة األصلية وساللة أوميكرون التي كانت 

تسبب أغلب الحاالت مؤخرا.  

خيارات اللقاحات:
فايزر-بيونتك )فايزر(

السلسلة األولية من جرعتين من فايزر هي عبارة عن جرعتين يعطون في مدة ثالثة  	
إلى ثمانية أسابيع فيما بينهما. 

 FDA، حصل على موافقة بالكامل من Comirnatyفايزر، والذي يعرف أيضا بإسم   	
 عام وأكبر. ١٢لإلستخدام لألفراد من عمر 

 لإلستخدام لألفراد الذين FDAفايزر حاصل على تصريح اإلستخدام الطارئ من   	
 عام. ١١-٥تتراوح أعمارهم بين 

السلسلة األولية من ثالث جرعات من فايزر هي عبارة عن ثالثة جرعات، الجرعة  	
الثانية تعطى بعد ثالثة أسابيع من الجرعة األولي، الجرعة الثالثة تعطي بعد ثمانية 

أسابيع على األقل بعد الجرعة الثانية. فايزر حاصل على تصريح اإلستخدام الطارئ من 
FDA سنوات. ٤ أشهر إلى ٦ لألفراد من عمر 

الجرعة التعزيزية الواحدة المحدثة من فايزر)ثنائية التكافؤ( حاصلة على تصريح اإلستخدام الطارئ من  	
FDA سنوات وأكبر، تعطي على األقل بعد شهرين من الحصول على ٥ لإلستخدام لألشخاص من عمر 

آخر جرعة. 

مودرنا

السلسلة األولية من جرعتين من مودرنا هي عبارة عن جرعتين يعطون في مدة أربعة إلى ثمانية أسابيع  	
فيما بينهما. 

 لإلستخدام FDA، حصل على موافقة بالكامل من  Spikevaxمودرنا، والذي يعرف أيضا بإسم  	
عام وأكبر. ١٨لألفراد من عمر 

 لإلستخدام لألفراد الذين تتراوح FDAطارئ من مودرنا حاصل على تصريح اإلستخدام ال  	
 عام. ١٧ أشهر إلى ٦أعمارهم بين 

الجرعة التعزيزية المحدثة الواحدة )ثنائية التكافؤ( من مودرنا  حصلت على تصريح اإلستخدام الطارئ من  	
FDA سنوات وأكبر، وتعطي على األقل بعد شهرين من آخر جرعة حصلوا ٦ لإلستخدام لألفراد من عمر 

عليها.   

يستكمل في الصفحة التالية.



(Novavax) المساعد من نوفافاكس ١٩لقاح كوفيد-
 هي عبارة عن جرعتين يعطون في مدة ثالثة إلى ثمانية Novavaxالسلسلة األولية من جرعتين من  	

 لإلستخدام لألفراد FDA حاصل على تصريح اإلستخدام الطارئ من Novavaxأسابيع فيما بينهما. 
 عام وأكبر يمكن أن يحصلوا على جرعة تعزيزية )أحادية ١٨ عام وأكبر. أولئك من عمر ١٢من عمر 

 بعد إستكمال السلسلة األولية الخاصة بهم إذا كانوا لم يحصلوا على جرعة Novavaxالتكافؤ( من 
 سابقا.١٩تعزيزية لكوفيد-

(J&Jجونسون & جونسون )

	 J&J حاصل على تصريح اإلستخدام الطارئ من FDA عام وأكبر ١٨ لإلستخدام لألفراد من عمر
كجرعة واحدة لكل من السلسلة األولية و الجرعة التعزيزية )أحادية التكافؤ(، تعطى على األقل بعد 

شهرين من الحصول على آخر جرعة. 

 عام وأكبر الذين ال يمكنهم ١٨ سيكون مقصورا على األفراد من عمر J&J أو Novavaxإستخدام    *
 األخرى ألسباب طبية، لديهم محدودية في الوصول للقاحات األخرى، أو ١٩الحصول على لقاحات كوفيد-

 خالف ذلك. ١٩الذين يختارون أن يحصلوا عليه ألنهم لن يحصلوا على لقاح لكوفيد-

 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 
الشديد، و تسترد المناعة التي قد تكون خفتت منذ الحصول على ١٩التعزيزية تزيد من الحماية ضد كوفيد- 

الجرعة األولى. األهلية للجرعات تشمل:
 سنوات وأكبر ينبغي أن يحصلوا على جرعة تعزيزية محدثة )ثنائية التكافؤ( بعد ٥ من عمر الجميع 	

إستكمال السلسلة األولية الخاصة بهم أو بعد آخر جرعة تعزيزية )أحادية التكافؤ(. 

حسب السن ١٩توقيتات لقاح كوفيد- لمزيد من المعلومات عن الفترات ما بين الجرعات, من فضلك إقرأ  
.من قطاع الصحة العامة بكاليفورنيا

من قطاع الصحة العامة بكاليفورنيا١٩ معلومات إضافية متاحة على موقع الجرعات التعزيزية لكوفيد- 
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https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
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