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لقاح كوفيد-19 والحمل
 هل أنت حامل أو تخططين للحمل؟ لقاحات كوفيد-19 آمنة وواقية لك ولطفلك.1

إذا كنِت حامالً، فأنت أكثر عرضة لإلصابة بحالة شديدة من كوفيد-19
إن السيدات الحوامل أكثر عرضة لإلصابة بحالة شديدة من كوفيد-19 مقارنةً بغير الحوامل.

في حال تعرضت لإلصابة بكوفيد-19، فقد يزيد من صعوبة حملك
 إن الحوامل المصابات بكوفيد-19 أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات الحمل، مثل ارتفاع ضغط

الدم واضطرابات النزيف والوفاة ووالدة طفل ميت.

إذا كنِت حامالً، يمكنك تلقي لقاح كوفيد-19
 يمكن للحوامل والمرضعات أن يتلقين أيًا من لقاحات كوفيد-19 الثالثة المرخصة لالستخدام في
  الواليات المتحدة حاليًا. لمعرفة المزيد عن اللقاحات المتوفرة حاليًا في كاليفورنيا، يُرجى زيارتنا

.(Get the Facts on Vaccines) على اكتشف الحقائق حول اللقاحات

قد يوفر لقاح كوفيد-19 لطفلك بعض الحماية من كوفيد-19
 تُظهر الدراسات الحديثة أن الحوامل الالتي تلقين اللقاح ينقلن األجسام المضادة إلى أطفالهن

 النامين في الرحم، لذلك يولد األطفال متمتعين ببعض الحماية من اليوم األول.2

لقاحات كوفيد-19 فعّالة 
 تستخدم هذه اللقاحات جزًءا صغيًرا من الفيروس ال يمكنه التسبب في عدوى، ولكنه يحفز حدوث

 استجابة مناعية في الجسم مما يتسبب في إنتاج أجسام مضادة واقية. ال تحتوي اللقاحات على
 الفيروس الحي، وبالتالي ال يمكنها أن تسبب اإلصابة بكوفيد-19. جميع اللقاحات الثالثة واقية

  للغاية.3

لقاحات كوفيد-19 آمنة لك ولطفلك
 تابعت مراكز السيطرة على األمراض (      CDC) أكثر من35,000  سيدة ممن تلقين

 اللقاح أثناء الحمل أو قبله مباشرةً. وبناًء على هذه المعلومات، وكذلك استناًدا إلى
 المعلومات المتاحة عن كيفية عمل هذه اللقاحات ومكوناتها، وجد الباحثون أنه ال يوجد

مخاوف واضحة تتعلق بسالمة السيدات الحوامل الالتي يتلقين لقاح كوفيد-19

اعتبارات أخرى تتعلق بتلقي اللقاح أثناء الحمل
 كما هو الحال مع جميع األشخاص الذين يتلقون لقاح كوفيد-19، فقد تُصاب الحوامل بآثار جانبية
 مثل آالم الجسم والقشعريرة والتعب، وهي أعراض طبيعية يُصاب بها الجميع. استشيري طبيبك

 حول أي مخاوف  تتعلق باآلثار الجانبية.

  المزيد من المعلومات
  اطلعي على هذا المستند

 بزيارة الموقع اإللكتروني
   لوزارة الصحة  العامة

(CDPH) لوالية كاليفورنيا

 1اقرأي إرشادات تلقي اللقاح أثناء الحمل
)Guidance for Vaccination during Pregnancy( كاملةً.

 2اطلعي على لقاحات كوفيد-19 أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية
)COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding( الخاصة بمراكز 

السيطرة على األمراض.
.)Get the Facts on Vaccines) 3اطلعي على اكتشف الحقائق حول اللقاحات 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Facts-on-Vaccines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccination-During-Pregnancy-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccination-During-Pregnancy-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Facts-on-Vaccines.aspx



