
 صحيفة وقائع للمستلمين ومقدمي الرعاية
 

 الخاص بـ  (EUA) ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ
 (COVID-19) 2019) للوقاية من مرض كورونا COVID-19( 19-لقاح يانسن كوفيد 

 
والذين ال يمكنهم  عاًما أو أكثر   18مرخص لالستخدام في األفراد الذين تبلغ أعمارهم   Janssen COVID-19 لقاح يانسن

المناسبة غير أو  (FDA) المرخصة أو المعتمدة من قِبل إدارة الدواء والغذاء األمريكية COVID-19 الوصول إلى لقاحات
 ً ألنهم  Janssen COVID-19 عاًما فما فوق والذين يختارون تلقيهم لقاح يانسن  18، ولألفراد الذين تبلغ أعمارهم سريريا

في حدوث جلطات دموية مع  Janssen COVID-19 . يمكن أن يتسبب لقاح يانسن19-كوفيد قاحلن يتلقوا لبخالف ذلك 
 .انخفاض مستويات الصفائح الدموية (خاليا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف)، والتي قد تكون قاتلة

 
-SARS اجم عنالن (COVID-19) 2019للوقاية من مرض فيروس كورونا  Janssen COVID-19 يتم تقديم لقاح

CoV-2  حاليًا 19-كوفيد نظًرا لوجود جائحة. 
 

 . Janssen COVID-19تحتوي صحيفة الحقائق هذه على معلومات لمساعدتك على فهم مخاطر وفوائد تلقي لقاح يانسن 
 

 .19-كوفيدمن اإلصابة بـ  Janssen COVID-19 قد يمنعك لقاح يانسن
 

. تحدث إلى مقدم التطعيم إذا  Janssen COVID-19اقرأ صحيفة الحقائق هذه للحصول على معلومات حول لقاح يانسن 
 .كانت لديك أسئلة

 
غذاء والدواء  من إدارة ال) EUAتصريح االستخدام في حاالت الطوارئ ( Janssen COVID-19 يانسن تلقى لقاح

عاًما أو أكبر والذين ال يمكن الوصول إلى    18فراد الذين تبلغ أعمارهم لتوفير الجرعات التالية لأل )FDAاألمريكية (
ً أو المناسبة  (FDA) إدارة الغذاء والدواء األمريكيةالمرخصة أو المعتمدة من قِبل  COVID-19 لقاحات ، وفي سريريا

بخالف ألنهم  Janssen COVID-19 يانسن عاًما وكبار السن الذين يختارون تلقي لقاح  18األفراد الذين تبلغ أعمارهم 
 : COVID-19 لن يتلقوا لقاحذلك 

 
 جرعة تطعيم أولية وحيدة. 

 
 يانسن جرعة معززة واحدة بعد االنتهاء من التطعيم األولي بلقاح Janssen COVID-19 . 

 
  19-ضد كوفيدجرعة معززة واحدة بعد االنتهاء من التطعيم األولي بلقاح مختلف مرخص أو معتمد . 

 
 .الجميع Janssen COVID-19 يانسن يحمي لقاحقد ال 

 
 ربما تم تحديث صحيفة الحقائق هذه. للحصول على أحدث صحيفة حقائق، يرجى زيارة

www.janssencovid19vaccine.com .  
  
  
  
  
  
  



  هذا اللقاح ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تحصل على 
  

  ؟19-هو كوفيدما 
 

لم يتم رؤية هذا النوع من فيروس كورونا من قبل. يمكنك   .SARS-CoV-2 بسبب فيروس كورونا يسمى 19-كوفيد يحدث
من خالل االتصال بشخص آخر مصاب بالفيروس. وهو في الغالب مرض تنفسي يمكن أن يؤثر  19-كوفيد الحصول على

من مجموعة واسعة من األعراض المبلغ عنها، تتراوح من  19-كوفيد األشخاص المصابون بـعلى أعضاء أخرى. يعاني 
يوًما من التعرض للفيروس. قد تشمل  14األعراض الخفيفة إلى المرض الشديد. قد تظهر األعراض بعد يومين إلى 

صداع؛ فقدان جديد في   ؛أو الجسمسعال؛ ضيق في التنفس؛ إعياء؛ آالم في العضالت  ؛األعراض الشائعة: حمى أو قشعريرة
 .الغثيان أو القيء؛ إسهال ؛حاسة التذوق أو الشم؛ إلتهاب الحلق؛ احتقان أو سيالن األنف

 
 ؟19-كوفيد ما هو لقاح يانسن

 
 .19-كوفيد قد يمنعوالذّي هو لقاح غير معتمد  Janssen COVID-19 يانسن لقاح

 
الطارئ   باالستخدام )FDAاألمريكية ( نت إدارة الغذاء والدواء، أذِ  EUAتصريح االستخدام في حاالت الطوارئ  بموجب

عاًما أو أكثر والذين ال   18لدى األفراد الذين تبلغ أعمارهم  19-كوفيد للوقاية من Janssen COVID-19 يانسن للقاح
أو غير   (FDA)األمريكية الغذاء والدواءالمرخصة أو المعتمدة من قِبل إدارة  19-كوفيد الوصول إلى لقاحاتلهم يمكن 

 Janssen يانسن عاًما فما فوق الذين يختارون تلقي لقاح 18سريريًا، وفي األفراد الذين تبلغ أعمارهم لهم مناسبة 
COVID-19  19-كوفيد لن يتلقوا لقاحبخالف ذلك ألنهم. 

 
 .في نهاية صحيفة الحقائق هذه ؟"(EUA) "ما هو ترخيص استخدام الطوارئقسم راجع  ، EUAلمزيد من المعلومات حول

 
 ؟ JANSSEN COVID-19يانسن  ما الذي يجب أن تذكره لمقدم التطعيم الخاص بك قبل أن تحصل على لقاح

 
 :أخبر مقدم التطعيم عن جميع حاالتك الطبية، بما في ذلك إذا كنت

  

  ،لديك أي حساسية 

  حمى،لديك 

  ،تعاني من اضطراب نزفي أو تسييل الدم 

 ،(خاليا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف) إذا كان لديك مستوى منخفض من الصفائح الدموية 

 ،يعانون من نقص المناعة أو يتعاطون دواًء يؤثر على جهاز المناعة لديك 

  ،حامل أو تخطط للحمل 

 ،الرضاعة الطبيعية 

  19-كوفيد ضدتلقيت لقاًحا آخر ، 

  حقنةتعّرضت لإلغماء مصاحب ِلتلقّي. 

  

  



 ؟ COVID-19 من يجب أن يحصل على لقاح يانسن
 
في األفراد الذين   Janssen COVID-19 يانسن باالستخدام الطارئ للقاح )FDA( نت إدارة الغذاء والدواء األمريكيةأذِ 

الغذاء  إدارة المرخصة أو المعتمدة من قِبل  19-كوفيد لقاحاتعاًما أو أكثر والذين ال يمكن الوصول إلى   18تبلغ أعمارهم 
عاًما أو أكبر والذين اختاروا تلقي   18المناسبة سريريًا، وفي األفراد الذين تبلغ أعمارهم  غير أو (FDA) والدواء األمريكية

 .19-كوفيد لن يتلقوا لقاح بخالف ذلك ألنهم  Janssen COVID-19يانسن لقاح
 

 ؟ JANSSEN COVID-19يانسن  يحصل على لقاح أالّ من الذي يجب 
 

 :إذا كنت Janssen COVID-19 يانسن يجب أال تحصل على لقاح
 

 برد فعل تحسسي شديد بعد جرعة سابقة من هذا اللقاح تأصب. 

 رد فعل تحسسي شديد تجاه أي من مكونات هذا اللقاح كلدي تكان. 

 جلطة دموية مع انخفاض مستوى الصفائح الدموية (خاليا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف)   كلدي تكان

غير ( AstraZeneca COVID-19أسترازينيكا  أو بعد لقاح Janssen COVID-19يانسن  بعد لقاح

 .)الواليات المتحدةمعتمد في غير مصرح به و 

 
 ؟19-ن كوفيدما هي المكونات الموجودة في لقاح يانس

 
على المكونات التالية: المؤتلف، الفيروس الغدي غير المؤهل للتكرار من   Janssen COVID-19 يانسن يحتوي لقاح

ثنائي  ، وحمض الستريك أحادي الهيدرات، وسيترات الصوديومSARS-CoV-2الذي يعبر عن بروتين  26النوع 
 ، كلوريد الصوديوم.80)، بولي سوربات HBCDسيكلودكسترين ( -بيتا   -هيدروكسي بروبيل-2الهيدرات، واإليثانول، 

 
 ؟ 19-كيف يتم إعطاء لقاح يانسن كوفيد 

 
  ة. كحقنة في العضل Janssen COVID-19 يانسن سيتم إعطاء لقاح

  
  التطعيم األولي

 
  .كجرعة وحيدة  Janssen COVID-19 يانسن يتم إعطاء لقاح

  
  المعززة جرعة ال
 

 يانسن يمكن إعطاء جرعة معززة واحدة من لقاح Janssen COVID-19  بعد شهرين على األقل من التطعيم
 . Janssen COVID-19 يانسن األولي بلقاح

 
 يانسن يمكن إعطاء جرعة معززة واحدة من لقاح Janssen COVID-19   بعد االنتهاء من التطعيم األولي بلقاح

. يرجى مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يتعلق بتوقيت  19-كوفيد ُمصّرح به ضد مختلف معتمد أو 
 . المعززةجرعة ال



  
 من قبل؟  19-كوفيدهل تم استخدام لقاح يانسن 

 
فرد تبلغ  61000سريرية، تلقى أكثر من هو لقاح غير معتمد. في التجارب ال Janssen COVID-19 يانسن لقاح

تصريح االستخدام في   . تلقى ماليين األفراد اللقاح بموجبJanssen COVID-19 يانسن عاًما أو أكثر لقاح 18أعمارهم 
 . 2021فبراير شباط /  27منذ  EUA حاالت الطوارئ

 
 ؟ 19- كوفيدما هي فوائد لقاح يانسن 

 
 غير معروفة حاليًا.  19-كوفيد. مدة الحماية ضد 19-كوفيديمنع  Janssen COVID-19 يانسن ثبت أن لقاح

 
 ؟ COVID-19ما هي مخاطر لقاح يانسن 

 
 ما يلي:  Janssen COVID-19 يانسن تشمل اآلثار الجانبية التي تم اإلبالغ عنها مع لقاح

 
 .تفاعالت موقع الحقن: ألم، احمرار في الجلد وانتفاخ 

  الجانبية العامة: الصداع، الشعور بالتعب الشديد، آالم العضالت، والغثيان، والحمى.اآلثار 

 .تورم الغدد الليمفاوية 

  .جلطات الدم 

   شعور غير عادي في الجلد (مثل الشعور بالوخز أو الزحف) (تنمل)، قلة اإلحساس أو الحساسية، خاصة في الجلد

 (نقص الحس).

 ذن).رنين مستمر في األذنين (طنين األ 

 .اإلسهال والقيء 

  
 ردود الفعل التحسسية الشديدة 

في حدوث تفاعل تحسسي شديد. عادةً ما يحدث رد فعل   Janssen COVID-19 يانسن هناك احتمال بعيد أن يتسبب لقاح 
.  Janssen COVID-19 يانسن تحسسي شديد في غضون بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد الحصول على جرعة من لقاح

أن لهذا السبب، قد يطلب منك موفر التطعيم البقاء في المكان الذي تلقيت فيه اللقاح الخاص بك للمراقبة بعد التطعيم. يمكن 
 تشمل عالمات رد الفعل التحسسي الشديد ما يلي: 

 
 .صعوبة التنفس 
  .تورم في الوجه والحلق 
 .تسارع ضربات القلب 
  .ظهور طفح جلدي شديد في جميع أنحاء الجسم 
 والضعف.  الدوار 

 



  جلطات دموية مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية 
 

الدماغ والرئتين والبطن والساقين مع انخفاض مستويات الصفائح الدموية حدثت جلطات دموية تشمل األوعية الدموية في 
.  Janssen COVID-19 يانسن لقاح  واتلق (خاليا الدم التي تساعد جسمك على وقف النزيف) لدى بعض األشخاص الذين

عراض بعد أسبوع إلى  هذه الجلطات الدموية وانخفاض مستويات الصفائح الدموية، بدأت األ حدثت عندهمفي األشخاص الذين 
  يانسن أسبوعين تقريبًا من التطعيم. تم اإلبالغ عن جلطات دموية مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية بعد لقاح

Janssen COVID-19  عاًما فما فوق؛ كان اإلبالغ عن   18في الذكور واإلناث، عبر مجموعة عمرية كبيرة من األفراد
جرعة لقاح تم   1،000،000حاالت لكل  8عاًما (حوالي   49و  30أعلى نسبة بين النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 

الطبية على الفور إذا كان لديك أي من  العناية  طلبحاالت كانت قاتلة. يجب عليك  7من كل  1إعطاؤها)، وحوالي 
  :Janssen COVID-19 يانسن األعراض التالية بعد تلقي لقاح

 
 ،ضيق في التنفس 
  ،ألم صدر 
 ،تورم الساق 
 آالم البطن المزمنة، 
  .الصداع الشديد أو المستمر أو عدم وضوح الرؤية 
  .ظهور كدمات أو ظهور بقع دم صغيرة تحت الجلد خارج مكان الحقن 

  
  ) ITPقلة الصفيحات المناعية (

 
) هو اضطراب يمكن أن يسبب كدمات سهلة أو مفرطة ونزيف بسبب انخفاض  ITPالمناعية (الدموية ألسباب قلة الصفيحات 

. في معظم Janssen COVID-19 يانسن في بعض األشخاص الذين تلقوا لقاح ITPمستويات الصفائح الدموية. حدث 
. فرصة حدوث ذلك  Janssen COVID-19 يانسن يوًما بعد تلقي لقاح 42األعراض في غضون  هؤالء األشخاص، بدأت 

  يانسن ، فتحدث إلى مقدم التطعيم الخاص بك قبل أن تحصل على لقاحITPمنخفضة للغاية. إذا سبق لك تشخيص 
Janssen COVID- 19 تالية بعد تلقي لقاح  العناية الطبية فوًرا إذا ظهرت عليك أي من األعراض ال طلب. يجب عليك

 : Janssen COVID-19يانسن 
 

  ،كدمات سهلة أو مفرطة أو بقع دموية صغيرة تحت الجلد خارج موقع الحقن 
 

  .نزيف غير عادي أو مفرط 
 

  Guillain Barré متالزمة غيالن باريه
 

(اضطراب عصبي يتسبب فيه الجهاز المناعي للجسم في إتالف الخاليا العصبية ، مما  Guillain Barréتحدث متالزمة 
-Janssen COVID يانسن يتسبب في ضعف العضالت والشلل في بعض األحيان) في بعض األشخاص الذين تلقوا لقاح

.  Janssen COVID-19 يانسن يوًما بعد تلقي لقاح 42. في معظم هؤالء األشخاص، بدأت األعراض في غضون  19
فرصة حدوث ذلك منخفضة للغاية. يجب عليك التماس العناية الطبية فوًرا إذا ظهرت عليك أي من األعراض التالية بعد تلقي  

  :Janssen COVID-19يانسن لقاح 
 

  .اإلحساس بضعف أو وخز، خاصة في الساقين أو الذراعين، والذي يتفاقم وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم 

  .صعوبة المشي 



 .صعوبة في حركات الوجه، بما في ذلك التحدث أو المضغ أو البلع 

  .ازدواج الرؤية أو عدم القدرة على تحريك العينين 

  .صعوبة التحكم في المثانة أو وظيفة األمعاء 

 
رة وغير . قد تحدث تأثيرات خطيJanssen COVID-19 يانسن قد ال تكون هذه جميع اآلثار الجانبية المحتملة للقاح

 قيد الدراسة في التجارب السريرية.   Janssen COVID-19 يانسن متوقعة. ال يزال لقاح
 

 ماذا علي أن أفعل بخصوص اآلثار الجانبية؟
 

 أو اذهب إلى أقرب مستشفى. 9-1-1رقم  الإذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي شديد، فاتصل ب
 

 الخاص بك إذا كان لديك أي آثار جانبية تزعجك أو ال تختفي. اتصل بمقدم التطعيم أو مقدم الرعاية الصحية 
 

الرقم المجاني  .FDA / CDC (VAERS)قاح لّ ل العكسيةنظام اإلبالغ عن األحداث عبر   قاحاإلبالغ عن اآلثار الجانبية للّ 
  .  https://vaers.hhs.gov/reportevent.htmlأو أبلغ عبر اإلنترنت على   1-800-822-7967 هو VAERSلـ 
  

 من نموذج التقرير. 18" في السطر األول من المربع رقم Janssen COVID-19 Vaccine EUAيرجى تضمين " 
 

على معلومات االتصال   .Janssen Biotech, Incيانسن  باإلضافة إلى ذلك، يمكنك اإلبالغ عن اآلثار الجانبية لشركة
  الواردة أدناه.

  
 ارقام الهاتف رقم الفاكس  البريد اإللكتروني 

JNJvaccineAE@its.jnj.com 215-293-9955          :الرقم المجاني في الواليات المتحدة
1-800-565-4008 

الرقم الخاضع للرسوم في الواليات المتحدة:  
(908) 455-9922 

  
على الهاتف الذكي تستخدم الرسائل النصية   تعتمدهي أداة طوعية  v-safe .V-safeقد يتم منحك أيًضا خيار التسجيل في 

  لتسجيل الوصول مع األشخاص الذين تم تطعيمهم لتحديد اآلثار الجانبية المحتملة بعد التطعيم  الموقع اإللكترونيواستطالعات 
في  ) CDCوالوقاية منها (كز السيطرة على األمراض  اأسئلة تساعد مر V-safe. يطرح ) COVID-19( 19-ضد كوفيد

أيًضا تذكيرات بالجرعة الثانية إذا لزم األمر ومتابعة هاتفية حية من  V-safe. يوفر COVID-19بة سالمة لقاحات مراق
 ضد إذا أبلغ المشاركون عن تأثير صحي كبير بعد التطعيم) CDCوالوقاية منها (كز السيطرة على األمراض اقبل مر

19-COVID :لمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل، قم بزيارة .www.cdc.gov/vsafe. 
  

  ؟ JANSSEN COVID-19 لقاح يانسنماذا لو قررت أال يحصل طفلي على 
  

لقاح  قاح. إذا قررت عدم تلقي ، هناك خيار لقبول أو رفض تلقي اللّ EUA تصريح االستخدام في حاالت الطوارئ  بموجب
 . لك، فلن يغير ذلك الرعاية الطبية القياسية Janssen COVID-19يانسن 

 
  ؟ JANSSEN COVID-19 لقاح يانسنباإلضافة إلى  19-كوفيدهل تتوفر خيارات أخرى للوقاية من 

  



. )FDAاألمريكية ( المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء 19-كوفيدمن لقاحات  SPIKEVAX لقاحو COMIRNATYلقاح 
 يانسن . ال يُسمح بلقاحEUA قانون االستخدام في حاالت الطوارئ بموجب 19-كوفيدقد تتوفر لقاحات أخرى للوقاية من 

Janssen COVID-19  ن  مناسبة سريريًا، ولألفراد الذيغير األخرى غير متاحة أو  19-كوفيدإال إذا كانت لقاحات
 . 19-كوفيدذلك لن يتلقوا لقاح  بخالف ألنهم Janssen COVID-19 يانسن يختارون تلقي لقاح

  
 في نفس الوقت مع اللقاحات األخرى؟  19-كوفيد هل يمكنني الحصول على لقاح يانسن 

 
في    Janssen COVID-19 يانسن بشأن إعطاء لقاح) FDAاألمريكية (  إدارة الغذاء والدواءلم يتم تقديم البيانات بعد إلى 

مع لقاحات أخرى، فناقش   Janssen COVID-19 يانسن نفس الوقت مثل اللقاحات األخرى. إذا كنت تفكر في تلقي لقاح
 خياراتك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

 
 ماذا لو كنت حامالً أو مرضعة؟ 

 
 حامالً أو مرضعة، ناقشي خياراتك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا كنتِ 

 
 ؟  COVID-19لقاح يانسن سيسبّبهل 

 
 .19-كوفيد ان يتسبب لك بـوال يمكنه  SARS-CoV-2على  Janssen COVID-19 يانسن ال. ال يحتوي لقاح

 
 احتفظ ببطاقة التطعيم الخاصة بك

 
 يه.، ستحصل على بطاقة تطعيم لتوثيق اسم اللقاح وتاريخ تلقّ Janssen COVID-19 يانسن عندما تتلقى لقاح

 
 معلومات إضافية

 
  الضوئي مسحال، فقم بJanssen COVID-19 يانسن إذا كانت لديك أسئلة أو للوصول إلى أحدث صحائف حقائق لقاح

  أو اتصل بأرقام الهاتف الواردة أدناه. االلكترونيموقع الباستخدام جهازك أو قم بزيارة  رمز االستجابة السريعةل
  

 ارقام الهاتف الموقع االلكتروني لصحيفة الحقائق   االستجابة السريعة رمز 
 
 

 

www.janssencovid19vaccine.com.               :الرقم المجاني في الواليات المتحدة
1-800-565-4008 

الرقم الخاضع للرسوم في الواليات المتحدة:   
(908) 455-9922 

  
  كيف يمكنني معرفة المزيد؟

 
 .اسأل مقدم اللقاح 

 
  موقع مراكز السيطرة على األمراض و الوقاية منهاقم بزيارة (CDC) الموقع االلكتروني  على

ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
 



  دارة الغذاء و الدواء االمريكية ال االلكتروني موقعالقم بزيارة(FDA) 
 -legal-response/mcm-and-preparedness-https://www.fda.gov/emergency

authorization-use-framework/emergency-policy-and-regulatory 
 

 ية. اتصل بقسم الصحة العامة المحلي أو التابع للوال
  

  ؟بيأين سيتم تسجيل معلومات التطعيم الخاصة 
  

) التابع للوالية / الوالية IISفي نظام معلومات التحصين ( بكقد يقوم موفر اللقاح بتضمين معلومات التطعيم الخاصة 
، قم بزيارة:  IISsالقضائية المحلية أو أي نظام آخر محدد. لمزيد من المعلومات حول 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html  
 

  ؟19-هل سيتم فرض رسوم إدارية علي مقابل تلقي لقاح كوفيد 
 

ال يمكن استحصال رسوم إدارية من  ال، في هذا الوقت ال يمكن لمقدم الخدمة أن يفرض عليك رسوًما مقابل جرعة اللقاح و
فقط. ومع ذلك، قد يسعى مقدمو اللقاح إلى الحصول على تعويض  19-اجل اللقاح أو أي رسوم أخرى إذا تلقيت لقاح كوفيد
، و  Medicareلمتلقي اللقاح (التأمين الخاص، و  COVID-19مناسب من برنامج أو خطة تغطي رسوم إدارة لقاح 

Medicaidو ،Health Resources & Services Administration [HRSA] COVID-19 Uninsured 
Program  . (لالشخاص غير المؤمن عليهم 

 
  ؟اأين يمكنني اإلبالغ عن حاالت االحتيال المشتبه به

 
السيطرة على  كز ايتم تشجيع األفراد الذين يصبحون على دراية بأي انتهاكات محتملة لمتطلبات برنامج اللقاح الخاص بمر

 Office of the) على إبالغ مكتب المفتش العام  19-كوفيد) فيما يتعلق بفيروس (CDCاألمراض والوقاية منها (
Inspector General, U.S. Department of Health and Human Services  800-1، على الرقم-

HHS-TIPS  أو عبر الموقعTIPS.HHS.GOV .  
 

  صابات المضادة؟ما هو برنامج التعويض عن اإل
  

هو برنامج فيدرالي قد يساعد في دفع تكاليف الرعاية الطبية والنفقات  (CICP) برنامج التعويض عن اإلصابات المضادة
المحددة األخرى لبعض األشخاص الذين أصيبوا باصابات خطيرة بسبب بعض األدوية أو اللقاحات، بما في ذلك هذا اللقاح.  

) من تاريخ تلقي اللقاح. لمعرفة المزيد حول هذا  1في غضون عام واحد ( CICP مطالبة إلىبشكل عام، يجب تقديم 
  .  1-855-266-2427أو اتصل بالرقم   www.hrsa.gov/cicpالبرنامج، قم بزيارة 

  

    )؟ EUAما هو ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ (
 

) هو آلية لتسهيل توافر واستخدام المنتجات الطبية، بما في ذلك اللقاحات، أثناء EUAاالستخدام في حاالت الطوارئ (تصريح 
الحالية. يتم دعم اتفاقية تصريح االستخدام في حاالت الطوارئ من   19-حاالت الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة كوفيد

) أن هناك ظروفًا تبرر االستخدام الطارئ لألدوية والمنتجات البيولوجية  HHSقبل إعالن وزير الصحة والخدمات البشرية (
. المنتج المعتمد لالستخدام في حاالت الطوارئ لم يخضع لنفس النوع من المراجعة من قبل إدارة  19-أثناء جائحة كوفيد

  .)FDAاألمريكية ( ) كمنتج معتمد من إدارة الغذاء والدواءFDAالغذاء والدواء األمريكية (
  



تصريح االستخدام في حاالت الطوارئ عند استيفاء معايير معينة، والتي   (FDA)قد تصدر إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
على   (FDA)تشمل عدم وجود بدائل مناسبة ومعتمدة ومتاحة. باإلضافة إلى ذلك، يعتمد قرار إدارة الغذاء والدواء األمريكية 

وأن الفوائد   19-أثناء جائحة كوفيد  19-ة التي توضح أن المنتج قد يكون فعاالً للوقاية من كوفيدمجمل األدلة العلمية المتاح
المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة للمنتج. يجب استيفاء كل هذه المعايير للسماح باستخدام المنتج  

 . 19-في عالج المرضى أثناء جائحة كوفيد

  

 19-كوفيد خدام في حاالت الطوارئ ساري المفعول طوال مدة إعالن تفويض االستخدام في حاالت الطوارئ لـ إذن االست
 .الذي يبرر االستخدام الطارئ لهذا المنتج، ما لم يتم إنهاؤه أو إبطاله (ال يجوز بعد ذلك استخدام المنتج)
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قم بالمسح الضوئي لتأكيد أن صحيفة الحقائق هذه تم توفير نسخة ضوئية منها 
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