ما الذي يجب معرفته حول الجرعة
المعززة
تحمي لقاحات  COVID-19االشخاص من االمراض الشديدة والموت بسبب  .COVID-19ولكن مع انتشار
متغيرات دلتا و اوميكرون لفايروس  ،COVID-19يجب على االشخاص المؤهلين االن اخذ الجرعة المعززة للقاح
 COVID-19من اجل تعزيز الحماية القصوى.

ماهي الجرعة المعززة؟

?What is a booster shot

الجرعات المعززة هي جرعة لقاح اضافية لزيادة قوة و مدة الحماية التي تحصل عليها عند اخذ اللقاح .انه من الضروري
بشكل خاص للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن عمر  50سنة فما فوق ممن لديهم حاالت صحية ان يأخذوا جرعة اضافية.
الجرعات المعززة مجانية.

هل انا موهل للحصول على الجرعة المعززة؟
كل من يدخل ضمن الفئة العمرية  5سنة أو أكثر ينبغي أن يحصل على جرعة معززة.

متى يجب عليك اخذ الجرعة المعززة؟
يجب على كل شخص يبلغ من العمر  5سنوات فما فوق الحصول على الجرعة المعززة لتكون محميا بالكامل:
(مالحظة(Moderna) :أو موديرنا )(Pfizerخمسة أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية من فايزر
بالنسبة لالشخاص المعرضين لخطر الضعف المناعي قد يحصلون على جرعات إضافية .أحصل على الجرعة
المعززة بعد  3أشهر من الحصول على الجرعة األخيرة من سلسلة الجرعات األساسية).
• بعد شهرين من تلقي الجرعة االولى للقاح جونسون آند جونسون
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ما نوع الجرعة المعززة التي يجب أن أحصل عليها؟
يمكنك الحصول على نفس نوع اللقاح أو يمكنك اختيار نوع أخر مختلف للجرعة المعززة على سبيل المثال ،يمكنك
الحصول على الجرعة المعززة من  Modernaموديرنا أو Pfizerفايزر بعد أخذك للقاح جونسون اند جونسون . J&J
يوجد عند لقاح( J&Jجونسن وجونسن) خطر ضئيل الضطراب جاد في تخثر الدم ،خاصة بالنسبة للنساء دون سن
الخمسين .ال يوجد هذا الخطر عند لقاحا فايز Pfizerوموديرنا  ،Modernaويوصى بهما عوضا عن لقاح J&Jللجرع
األولية والجرعة المعززة

أين يمكنني الذهاب للحصول على الجرعة المعززة؟
اتصل بطبيبك الخاص بك أو مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كانت لديهم مواعيد متاحة للتطعيم.
استخدم صفحة محدد موقع اللقاح في والية واشنطن للعثور على موقع لقاح بالقرب منك:
https://vaccinelocator.doh.wa.gov.
قم بزيارة احد مواقع التطعيم في مقاطعة كينج . King Countyالجرعات المعززة متاحة اآلن في جميع مواقع
التطعيم في مقاطعة كينج ( King Countyال تحتاج إلى تحديد موعد مسبق) .يمكنك العثور على القائمة بالموقع
التاليKingcounty.gov/vaccine/arabic :
إذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصة وتحتاج إلى ترتيبات خاصة للحصول على الجرعة المعززة ﻟ ، COVID-19
فاتصل بالرقم التالي  206- 477-3977 :أو أرسل بريدًا إلكترونيًا على العنوان التالي
publichealthaccommodations@kingcounty.gov.

ماهي الموارد اإلضافية المتاحة؟
مواصالت
إذا كنت بحاجة إلى وسيلة نقل للوصول إلى موعد التطعيم الخاص بك ،فقم بزيارة ( bit.ly/vaxrideالموقع باللغة
اإلنكليزية فقط) أو اتصل بالرقم ( 425-943-6706من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة ،من الساعة  8:30صبا ًحا حتى
الساعة  4مسا ًء)عند االتصال اطلب رقم  5للترجمة الفورية.
التطعيم المنزلي
عند طلب موعد للتطعيم في المنزل ،فاتصل بمركز االتصال الخاص ب  COVID-19في مقاطعة كينج Kingعلى
الرقم  ،206-477-3977من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  7مسا ًء .الترجمة الفورية متاحة .سيتم طرح بعض
األسئلة عليك للتأكد من انك مؤهل.
للمزيد من المعلومات حول اللقاح والجرعات المعززة قم بزيارة الصفحة kingcounty.gov/covid/vaccine/arabic
 .او اتصل بمركز اتصاالت  COVID-19في مقاطعة كينج على الرقم  206-477-3977من الساعة  8صباحا الى السعة 7
مساء

