التطعيم ضد  COVID-19لألعمار من  5إلى 17عا ًما
مرض

تطعيم فايز بايونتك  Pfizer-BioNTech COVID-19متوفر حاليا ً ألي شخص يبلغ من العمر  5سنوات فما فوق

لقاحات  COVID-19آمنة وفعالة للغاية .يجب أن تخضع جميع لقاحات  COVID-19الختبارات ومراجعة
صارمة .أجازت أدارة الغذاء والدواء األمريكية لقاح فايزر لالستخدام في حاالت الطوارئ لألعمار من  5سنوات
فما فوق ولم تجد مخاوف خطيرة من حيث السالمة .وأكد خبراء مستقلون أن اللقاح يفوق معايير السالمة والفعالية.
لقاحات  COVID-19مجانية ومتاحة بغض النظر عن وجود تأمين صحي أو الجنسية أو حالة الهجرة .ال يمكن
لموفر العناية أن يطلب منك أجرا ً عن زيارة العيادة اذا ماكنت ذاهبا ً فقط للحصول على اللقاح

كيف تحصل على اللقاح
•

•
•
•

أبحث عن موقع التطعيم
تحقق من اختيارات التطعيم المتاحة في مقاطعة كنغ (kingالعديد منها ال يتطلب موعداً) على موقع
kingcounty.gov/vaccine
(أختر اللغة في أسفل الصفحة)
أتصل بمكتب طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كانت خيارات التطعيم متاحة.
أبحث عن الصيدليات والمواقع األخرى باستخدام الرمز البريد ( vaccinelocator.doh.wa.govأختار اللغة من
القائمة المنسدلة في الزاوية في أعلى اليمين)
هل تحتاج مساعدة عبر الهاتف؟ أتصل بمركز االتصال  COVID-19في مقاطعة كنغ Kingفي أي يوم من الساعة
 8صباحا ً الى الساعة  7مسا ًء على الرقم التالي  .206-477-3977يتوفر مترجمون فوريون – حدد اللغة التي
تحتاجها عندما تكون متصالً.
ما الذي يجب عليك إحضاره الى موعد التطعيم:
 وثائق تثبت العمر :يمكن استخدام بطاقة صادرة من الوالية ،أو القبيلة ،أو الحكومة االتحادية ،أو شهادة الميالد،أو بطاقة مدرسية أو أوراق طبية عليها أسمك و تأريخ ميالدك.
 الموافقة على التطعيم .قد تحتاج الى موافقة من الوالدين أو شخص بالغ مصرح له بالحصول على لقاح .COVID-19ً
 يمكن للشباب اظهار موافقتهم إذا ما كانوا متحررين قانونيا أو متزوجين من شخص بالغ أو قرر موقع اللقاحبأنهم قاصرين ناضجين ( mature minorباإلنجليزية فقط)  .تعرف على المزيد بخصوص متطلبات
الموافقة على هذا الموقع( Kingcounty.gov/vaccine/youth :أختار اللغة من القائمة المنسدلة في
الزاوية في أعلى اليمين)
-

ارتدي مالبس ذات أكمام قصيرة أو فضفاضة تكون سهلة الطي الى أعلى.
شيء تفعله أثناء االنتظار.
هل لديك أي أسئلة ؟ راجع األسئلة المتكررة على الصفحة التالية أو انتقل الى موقع

kingcounty.gov/covid/vaccine
(أختار اللغة من القائمة المنسدلة في الزاوية في أعلى اليمين)

األسئلة المتكررة حول اللقاحات؟
كم عدد الجرعات (الحقن) التي سأحتاجها ألحصل على التطعيم الكامل ؟
سوف تحتاج الى حقنتين من لقاح فايزر .سوف تحتاج الى حقنة ثانية بعد مرور  21يو ًما على األقل من الحقنة األولى .تبدأ
الحقنة األولى في بناء مناعتك ضد  COVID-19وتقوم الحقنة الثانية بزيادة وأكمال الحماية الى حدها األقصى .انت تعتبر قد
تم تطعيمك بشكل كامل بعد أسبوعين بعد حقنتك الثانية.
هل هذا هو نفس اللقاح الذي يحصل عليه البالغون؟
يحصل الشباب من سن  12الى  17عا ًما على لقاح فايزر نفسه الذي يحصل عليه البالغون .يحصل األطفال الذين تتراوح
ً
أعمارهم بين  5الى  11عا ًما على جرعة من لقاح فايزر المخصص لألعمار األصغر .يمكن لألشخاص البالغين  18عاما أو
أكثر أن يحصلوا على لقاحات موديرنا أو جونسون اند جونسون ،ولكن هذه اللقاحات لم يتم ترخصيها بعد لألعمار األصغر.
هل سأصاب بأعراض جانبية ؟
قد تصاب بأعراض جانبية مثل ألم في الذراع ،أو الحمى ،أو الصداع ،أو الشعور بالتعب لبضعة أيام بعد التطعيم .هذه
عالمات طبيعية تدل على أن جهاز مناعة جسمك يقوم ببناء الحماية .بعض األشخاص ال يشعرون بأي أعراض جانبية على
األطالق.
هل يمكنني االصابة  COVID-19من التطعيم؟
كال .ال يوجد فايروس كورونا التاجي في اللقاح وال يمكنك أن تصاب  COVID-19منه.
ما الذي يمكنني عمله حينما أتلقى التطعيمات الكاملة؟
يمكنك أن تبدأ بعمل الكثير من األشياء مرة أخرى كنت التي قد توقفت عنها بسبب الوباء! يمكنك قضاء الوقت في األماكن
الداخلية مع االخرين الحاصلين على التطعيم الكامل من دون الحاجة الى ارتداء الكمامات ( باستثناء األماكن المزدحمة أو
األماكن العامة ) .ال تحتاج إلى ارتداء قناع في الهواء الطلق إال في بعض األماكن المزدحمة .واكب أحدث المعلومات
بخصوص ما يمكنك عمله بعد حصولك على التطعيم :
LifeAfterVaccine.org
(أختر اللغة في القائمة العليا).
هل يمكنني التواجد من دون كمامة مع أشخاص لم يتم تطعيمهم؟
بعد أن يتم تطعيمك بالكامل فيمكنك قضاء الوقت في الداخل من دون كمامة مع اشخاص غير ملقحين من عائلة واحدة إذا ما
كانوا ذوي نسبة منخفضة للتعرض  ( COVID-19على سبيل المثال :ال يعاني أي منهم من ظروف صحية أخرى ) .إذا ما
كان هنالك أشخاص من أكثر من عائلة واحدة أو أي شخص معرض لخطر أكبر فعليك ارتداء الكمامة أو البقاء على مسافة 6
أقدام والتواجد في مكان ذات تهوية جيدة (مثالً في الهواء الطلق أو ان تكون الشبابيك مفتوحة) .يقوم اللقاح بحمايتك جيدا ً،
ولكن الخبراء مازالوا يتعلمون ما إذا كان األشخاص الملقحين يمكنهم نشر الفيروس الى األشخاص الغير الملقحين.
اين يمكنني الذهاب للحصول على أجوبة األسئلة حول اللقاح لي ولعائلتي؟
يعتبر طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية دائما ً شخصا ً جيدا ً لتسأله .يمكنك أيضا ً الحصول على المزيد من اإلجابات ألسئلتك على
الويب سايت ( kingcounty.gov/covid/vaccineأختار اللغة من القائمة المنسدلة في الزاوية في أعلى اليمين)

