التطعيمات
للجميع

ف�وس كورونا ()COVID-19
الجرعات المعززة من لقاحات ي
أ
األسئلة المتداولة
يوىص بالحصول عىل الجرعة المعززة من لقاح يف�وس كورونا
عاما أو ث
أك� ممن
( )COVID-19لكل شخص يبلغ من العمر ً 5
تلقوا جرعتهم الثانية من لقاح  Pfizerأو  Modernaمنذ
خمسة أشهر أو ث
أك� ،أو أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح
 ohnson & Johnson )J&J( Jمنذ شهرين أو ث
أك�.
ما المقصود بالجرعة المعززة؟
الجرعة المعززة عبارة عن جرعة إضافية من اللقاح بعد إكمال سلسلة اللقاحات
الف�وس حيث قد تكون الحماية قد انخفضت
وتُستخدم لتعزيز المناعة ضد ي
بمرور الوقت (وهذا ما يسمى تضاؤل المناعة).
من يمكنه الحصول عىل جرعة معززة؟
بعد  5أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاحات  Pfizerأو ،Moderna
يجب أن يحصل جميع أ
ين
أك� عىل جرعة
األشخاص
عاما أو ب
البالغ� من العمر ً 5
معززة.
ث
وبعد شهرين أو أك� من تلقي الجرعة الوحيدة من لقاح  ،J&Jيجب أن
يحصل جميع أ
ين
أك� عىل جرعة معززة.
األشخاص
عاما أو ب
البالغ� من العمر ً 18
لماذا يوىص بالحصول عل جرعة معززة؟
ف
ال تزال لقاحات يف�وس كورونا ( )COVID-19فعالة للغاية ي� الوقاية من
أ
األمراض الشديدة ودخول المستشفى لتلقي العالج والوفاة بسبب يف�وس
كورونا ( .)COVID-19ومع ذلك ،تظهر بعض الدراسات أن الحماية من
ف
حوايل
العدوى من لقاحي  Pfizerو Modernaقد تبدأ ي� االنخفاض بعد ي
حوايل شهرين من لقاح  .J&Jقد توفر الجرعة المعززة
 5أشهر أو بعد أ ي
المعرض� لخطر ت ز
ين
لف�وس
لألشخاص
حماية إضافية
م�ايد من التعرض ي
كورونا ( )COVID-19أو مرض يف�وس كورونا ( )COVID-19الشديد.

ت
ال� تزيد من خطر التعرض لمرض يف�وس كورونا
ما الحاالت الطبية ي
( )COVID-19الشديد؟
ت
اإلصابة بمرض يف�وس كورونا
ال� تزيد من خطر إ
تشتمل الحاالت الطبية ي
( )COVID-19الشديد عىل السكري وحاالت القلب ومرض الكىل المزمن
وف�وس نقص المناعة
ومرض الرئة المزمن ومرض الكبد والرسطان والخرف ي
الب�ش ية ( )HIVوالحمل .للحصول عىل قائمة كاملة ،انظر:

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/needextraprecautions/people-with-medical-conditions.html

من أ
ين
المعرض� لخطر ت ز
األشخاص
بف�وس كورونا
م� فيد لإلإصابة ي
ف
( )COVID-19ي� مكان عملهم أو ي� مكان آخر؟
ت
لف�وس كورونا
ال� قد تزيد من خطر التعرض ي
تشتمل الوظائف ي
ف
ن
ن
والمدرس� وموظفي
العامل� ي� مجال الرعاية الصحية
( )COVID-19عىل
ي
األ يماكن أ
المطاعم ومتاجر البقالة .تشتمل أ
ين
األخرى
والعامل� ف ي�
الرعاية النهارية
ت
ال� قد يكون هناك خطر ت ز
م�ايد بها عىل مالجئ الم�ش ّدين والسجون.
ي
ن
كيف
يمكن� معرفة ما إذا كنت أحتاج إىل جرعة معززة أم ال؟
ي
تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا كان يجب
عليك الحصول عىل جرعة معززة .إذا كنت بحاجة إىل العثور عىل مقدم
خدمات ،فاتصل برقم  311أو212-COVID-19 (212-268-4319)
وتحدث مع ممرضة لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً.
ئ
الال� يحاولن الحمل الحصول عىل
هل يمكن للحوامل أو المرضعات أو ي
جرعة معززة؟
ت
ز
خط�ة من
يتعرض الحوامل والحوامل حدي ًثا لخطر م�ايد لإلإصابة بأمراض ي
بغ� الحوامل .يجب تطعيم الحوامل
ف�وس كورونا ( )COVID-19مقارنة
يضد ف�وس كورونا ( .)COVID-19إذا ياستوفت الحوامل معاي� أ
األهلية،
ي
ي
فيجب أن يحصلن عىل جرعة معززة.

يُتبع �

ما مخاطر الحصول عىل جرعة معززة؟
بالنسبة للعديد من أ
ين
جرعت� من لقاح  Pfizerأو
األشخاص الذين تلقوا
 Modernaأو جرعة واحدة من لقاح  ،J&Jفإن فوائد الحصول عىل جرعة
ت آ
ت
اإلبالغ عنها بعد
ال� تم إ
معززة تفوق أي مخاطر .ح� اآلن ،كانت تردود الفعل ي
أ
ال� تحدث بعد الجرعات األولية .كانت
الحصول عىل جرعة معززة
مماثلة لتلك ي
اآلثار الجانبية أ
آ
األ ثك� شيو ًعا ت
اإلبالغ عنها هي التعب ووجع الذراع .كانت
ال� تم إ
ي
معظم آ
اآلثار الجانبية خفيفة إىل معتدلة.
ين
جرعت�؟
هل الجرعة المعززة هي نفس اللقاح الخاص بأول
ن
جرعت� من  Pfizerأو
نعم .الجرعة المعززة هي نفس اللقاح مثل كل من أول
ي
 ،Modernaأو جرعة  J&Jالوحيدة .ومع ذلك ،فإن الجرعة Moderna
الجرعت� أ
األ ي ن
ين
ولي�.
المعززة هي نصف ما يتم تناوله ف ي�
هل يجب أن تكون العالمة التجارية للجرعة المعززة الخاصة ب ي� من نفس
العالمة التجارية للقاح الذي تلقيته أألول مرة؟
يجب أن يحاول أ
األشخاص الذين تم تطعيمهم الحصول عىل نفس اللقاح
الذي تلقوه ف ي� البداية كجرعة معززة ،لكن لديهم خيار التبديل إىل أي من نوعي
اللقاح آ
اآلخرين.
ت
عيل الحصول عىل جرعة معززة؟
م� يجب ي
عاما أو ث
أك� ،يجب أن تحصل عىل جرعة معززة بعد  5أشهر
إذا كان عمرك ً 5
من تلقيك للجرعة الثانية من لقاح  Pfizerأو  .Modernaإذا كان عمرك 18
عاما أو ث
أك� وتلقيت الجرعة الوحيدة من لقاح  ،J&Jفيجب أن تحصل عىل
ً
أ
جرعة معززة بعد شهرين من جرعتك األولية.
ن
يع� أن اللقاحات يغ� مجدية؟
إذا كنا بحاجة إىل جرعة معززة ،فهل هذا ي
جيدا عىل الوقاية من
ال ،لقاحات يف�وس كورونا ( )COVID-19تعمل ً
خ�اء الصحة
فإن
ذلك،
المرض ودخول المستشفى لتلقي العالج والوفاة .ومع
ب
ن
العامة بدأوا ف ي� مالحظة انخفاضات بسيطة ف ي� الحماية ،خاصة يب� فئات
معينة.
ّ
ن
أين
يمكن� الحصول عىل جرعة معززة؟
ي
ف
ف
تتوفر جرعات  Pfizerو J&Jالمعززة ي�  11مستشفى ي� نظام
 .NYC Health + Hospitalsتتوفر جرعات  Modernaالمعززة ف ي�
أي من مواقع  .NYC Health + Hospitals/Gotham Healthال
ين
جرعت� من
تحتاج إىل الذهاب إىل نفس المكان الذي حصلت فيه عىل أول
لقاح  Pfizerأو  Modernaأو جرعة واحدة من لقاح  .J&Jانتقل إىل
أي مستشفى للرعاية الحادة ف ي�  NYC Health + Hospitalsأو أي من
مواقع  NYC Health + Hospitals/Gotham Healthللحصول
عىل جرعتك المعززة أو اتصل بالرقم  1 -877-829-4692للحصول عىل
المساعدة بعدة لغات.

يمكن� الحصول عىل جرعة معززة ف� نفس وقت اللقاحات أ
ن
األخرى (مثل
هل
ي
ي
اإلنفلونزا)؟
لقاح إ
نعم .من آ
اآلمن أن تحصل عىل جرعة معززة ف ي� نفس وقت اللقاحات
ح� اآلنآ
أ
األخرى أو ف� أي وقت قبل أو بعد ذلك .إذا لم تكن قد حصلت ت
عىل حقنة ياإلنفلونزا ،فإنهما متاحان ف� مواقع مستشفيات الرعاية الحادة �ف
إ
ي
ي
.NYC Health + Hospitals

مطعما بالكامل؟
ليك أكون
ً
هل أحتاج إىل الحصول عىل جرعة معززة ي
ال ،يعت� أ
ن
ين
أسبوع� من الجرعة
حاصل� عىل التطعيم بالكامل بعد
األشخاص
ي
ُ ب
ين
جرعت�
الثانية من اللقاح المكون من
ين
أسبوع� من لقاح  J&Jالمكون من
(مثل  Pfizerأو  )Modernaأو بعد
جرعة واحدة.
هل ستكون الجرعات المعززة إلزامية؟
ف
ن
للعامل� ي� مجال الرعاية الصحية
ينطبق تفويض التطعيم ف ي� والية نيويورك
ي
فقط عىل الجرعات أ
األوىل والثانية .ال يشتمل التفويض عىل الجرعات المعززة.
هل يوىص بالجرعات المعززة أ
لألطفال؟
ف
وأك� عىل تلقي
عاما ب
ي� هذا الوقت ،أيتم تشجيع كل من يبلغ من العمر ً 5
ت
عاما ممن حصلوا
جرعة معززة .األشخاص
الذين ت�اوح أعمارهم من  5إىل ً 17
سابقًا عىل سلسلة  Pfizerأ
األولية منذ ث
أك� من  5أشهر مؤهلون للحصول عىل
جرعة  Pfizerالمعززة فقط .قد يتلقى بعض أ
منقويص المناعة
األطفال من
ي
عاما جرعة إضافية من لقاح  Pfizerبعد
الذين تت�اوح أعمارهم من  5إىل ً 11
يوما من جرعتهم الثانية.
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