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  ين ومقدمي الرعاية صحيفة معلومات عن حقائق اللقاحات للمتلقّ 
  ) mRNA، 19-لقاح ضد كوفيد(  COMIRNATYحول لقاح 
  للوقاية من مرض فيروس  19-) كوفيدPfizer-BioNTechولقاح فايزر بيونتيك (

  عاًما من العمر وما فوق 12من  ) الستخدامه لألفراد19-(كوفيد  2019كورونا 

  
-Pfizer-BioNTech COVID فايزر بيونتيك ) أو لقاحmRNA، 19-كوفيدلقاح ( COMIRNATYيُعرض عليك أّما 

 / Omicron BA.4) األصلي و( ، ثنائي التكافؤPfizer-BioNTech COVID-19فايزر بيونتيك  ، أو لقاح19
BA.5  فايزر بيونتيك لقاح المشار إليه فيما بعد إلى مثل Pfizer-BioNTech COVID-19   للوقاية من مرض فيروس
  .SARS-CoV-2 الناجم عن  )19-(كوفيد 2019كورونا 

  
-Pfizer  فايزر بيونتيك تشتمل صحيفة حقائق معلومات اللقاح هذه للمستلمين ومقدمي الرعاية الصحية على معلومات لقاح

BioNTech COVID-19   المعتمد وتتضمن أيًضا معلومات حولCOMIRNATY  ) 19-كوفيدلقاح ،mRNA  (
 عاًما وما فوق. 12لألستخدام لألشخاص الذين اعمارهم من  )FDAاألمريكية ( غذاء والدواءالمرخص من ِقبل إدارة ال

  
-Pfizerفايزر بيونتيك  اية على صحيفة وقائع لقاحتشتمل صحيفة وقائع معلومات اللقاح هذه للمستلمين ومقدمي الرع

BioNTech COVID-19  فايزر بيونتيك  المرخص له ولقاحPfizer-BioNTech COVID-19 ،ثنائي التكافؤ ،
المرخص من ِقبل إدارة الغذاء والدواء ) mRNA، 19-كوفيد لقاح ( COMIRNATY ويتضمن أيًضا معلومات حول

  1.عاًما فما فوق 12لالستخدام في األفراد الذين تبلغ أعمارهم  ،(FDA) األمريكية
 

 (FDA)إدارة الغذاء والدواء األمريكية  المعتمد من ِقبل إ) COVID-19  ،mRNA(لقاح  COMIRNATYيمكن لـ 
المعتمد بموجب ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ   Pfizer-BioNTech COVID-19فايزر بيونتيك ولقاح 

)EUA عاًما أو أكثر، عند التحضير وفقًا لتعليمات االستخدام الخاصة بهم يمكن  12) لألفراد الذين تبلغ أعمارهم
 2.استخدامها بالتبادل

 
COMIRNATY  19-(لقاح كوفيد ،mRNA(معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمريكية  )، هو لقاحFDA (ة صنعته شرك

لدى األفراد  19-كوفيد. تمت الموافقة عليه كسلسلة من جرعتين للوقاية من BioNTech  بيونتك لصالح  Pfizerفايزر
)  EUAلطوارئ (ترخيص االستخدام في حاالت ابموجب عاًما أو أكبر. وهو ُمصّرح أيًضا باستخدامه  12الذين تبلغ أعمارهم 

  لتوفير: 
  سنة وما فوق والذين يعانون من أنواع معينة من   12جرعة سلسلة أولية ثالثة لألفراد الذين تبلغ أعمارهم

 ضعف المناعة. 
 
 

 
 
  
 

  12عاًما إلى    11عاًما. قد يتلقى األطفال الذين تتراوح أعمارهم من    11تتلقى صحيفة وقائع معلومات اللقاح هذه حتى لو كان طفلك يبلغ من العمر    قد   1 
ه  المصرح باستخدام   Pfizer-BioNTech COVID-19) لقاح  1عاًما بين الجرعات في النظام األساسي ، ألي جرعة في النظام األساسي ، إما: ( 

  Pfizer- BioNTech COVID-19) أو لقاح  COVID-19   ،mRNA(لقاح    COMIRNATY)  2سنوات من العمر أو (   11إلى    5لألفراد من  
  عاًما فما فوق.   12المصرح باستخدامه لألفراد الذين تبلغ أعمارهم  

عتمد من قِبل إدارة األغذية والعقاقير (لقاح  الم COMIRNATYعند التحضير وفقًا لتعليمات االستخدام الخاصة بكل منها ، يمكن استخدام 2 
COVID-19   ،mRNA  ولقاح (Pfizer-BioNTech COVID-19  ) المعتمد من االتحاد األوروبيEUA 12) لألفراد الذين تبلغ أعمارهم  

  عاًما أو أكثر بالتبادل دون تقديم أي مخاوف تتعلق بالسالمة أو الفعالية. 

وما فوق عاًما من العمر 12من   
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ة  من إدارة الغذاء والدواء األمريكي Pfizer-BioNTech COVID-19 EUA فايزر بيونتيك تلقى لقاح
(FDA) لتوفير: 

  سنة وما فوق. و 12من جرعتين لألفراد الذين تبلغ أعمارهم  أوليةسلسلة 

  سنة وما فوق والذين يعانون من أنواع   12ولية لألفراد الذين تبلغ أعمارهم األسلسلة ثالثة من الجرعة
  .ناعةمعينة من ضعف الم

 
بموجب ترخيص االستخدام في حاالت ، ثنائي التكافؤ  Pfizer-BioNTech COVID-19  فايزر بيونتيك  تلقى لقاح

 ) لتقديم إما: FDAمن إدارة الغذاء والدواء األمريكية () EUAالطوارئ (
سنة أو أكثر بعد شهرين على األقل من االنتهاء من التطعيم األولي    12جرعة معززة واحدة لألفراد الذين تبلغ أعمارهم   •

 مصرح به أو معتمد ؛ أو  COVID-19 3 أحادي التكافؤبأي لقاح 
دث جرعة معززة مع  عاًما أو أكثر بعد شهرين على األقل من تلقي أح  12جرعة معززة واحدة لألفراد الذين تبلغ أعمارهم  •

  أحادي التكافؤ مرخص أو معتمد.  19-مضاد لـ كوفيد أي لقاح
 

 
(لقاح  COMIRNATYتحتوي صحيفة وقائع معلومات اللقاح هذه على معلومات لمساعدتك على فهم مخاطر وفوائد 

COVID-19   ،mRNAفايزر بيونتيك )، ولقاح Pfizer-BioNTech COVID-19بيونتيكفايزر  ، ولقاح  
Pfizer-BioNTech COVID-19 حاليًا.   19-كوفيدبسبب وجود جائحة  الحصول عليه، ثنائي التكافؤ، الذي يمكنك

  تحدث إلى مقدم التطعيم الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة. 
 

  . www.cvdvaccine.comربما تم تحديث صحيفة الحقائق هذه. لالطالع على أحدث صحيفة حقائق، يرجى االطالع على  
 

 ات اللقاح  هما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تحصل على هذ 
  

 ؟19-ما هو كوفيد 
من خالل االقتراب  19-يمكنك االصابة بمرض كوفيد .SARS-CoV-2بسبب فيروس كورونا يسمى  19-يحدث مرض كوفيد

الغالب مرض تنفسي يمكن أن يؤثر على أعضاء أخرى. يعاني األشخاص المصابون  من شخص آخر مصاب بالفيروس. هو في 
من مجموعة واسعة من األعراض المبلغ عنها، بدًءا من األعراض الخفيفة إلى المرض الشديد الذي يؤدي إلى   19-كوفيد بـ

اض: حمى أو قشعريرة؛ سعال؛ ضيق يوًما من التعرض للفيروس. قد تشمل األعر 14الوفاة. قد تظهر األعراض بعد يومين إلى 
في التنفس؛ تعب؛ آالم في العضالت أو الجسم؛ صداع؛ فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم؛ إلتهاب الحلق؛ احتقان أو سيالن  

  .األنف؛ الغثيان أو القيء؛ اإلسهال
 

-PFIZER فايزر بيونتيك ، ولقاح COVID-19،(mRNA لقاح( COMIRNATYما هي عالقة 
BIONTECH COVID-19فايزر بيونتيك ، ولقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19ثنائي التكافؤ؟ ،  

 
 Pfizer-BioNTech فايزر بيونتيك ولقاح) COVID-19 ،mRNA لقاح( COMIRNATY يمكن استخدام

COVID-19 فايزر بيونتيك بالتبادل، عند تحضيرهما وفقًا لتعليمات االستخدام الخاصة بهما. لقاح Pfizer-BioNTech 
COVID-19ثنائي التكافؤ مصنوع بنفس طريقة لقاح ، COMIRNATY فايزر بيونتيكلقاح و Pfizer-BioNTech 
COVID-19 أوميكرون  ولكنه يحتوي أيًضا على مكونOmicron متحّور الناجم عن  19-كوفيد للمساعدة في منع

  . SARS-CoV-2 من Omicronأوميكرون 
 
 
 
 

  CoV-SARS-2مصرح به أو معتمد يحتوي على أو يشفر بروتين سبايك الخاص فقط بـ 19-كوفيديشير التكافؤ األحادي إلى أي لقاح  3
  األصلي. 
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في  ؟"(EUA) "ما هو ترخيص استخدام الطوارئ )، راجع EUAلمزيد من المعلومات حول ترخيص استخدام الطوارئ (

  .نهاية صحيفة الحقائق هذه
 

 
 ما الذي يجب أن تذكره لمقدم التطعيم قبل أن تحصل على أي من هذه اللقاحات؟ 

 :أخبر مقدم التطعيم عن جميع حاالتك الطبية، بما في ذلك إذا كنت
  لديك أي حساسية 
 لديك إلتهاب عضلة القلب (إلتهاب ً  إلتهاب الغشاء المبطن لخارج القلب)( في العضلة القلبية) أو إلتهاب التامور ا
 لديك حمى 
  تعاني من اضطراب النزيف أو إذا كنت تتناول ادوية السيولة 
 تعاني من نقص المناعة أو تتناول دواء يؤثر على جهاز المناعة لديك 
 انِت حامل أو تخططين للحمل 
   الطبيعيةتقومين بالرضاعة 
 19-(كوفيد تلقيت لقاًحا آخر لـ( 
 أغمي عليك سابقاً عند تلّقيك حقنة 

 
 كيف يتم إعطاء هذه اللقاحات؟

 Pfizer-BioNTech فايزر بيونتيك أو لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19  فايزر بيونتيك سيتم إعطاء لقاح
COVID-19 ،أو  ،ثنائي التكافؤCOMIRNATY لقاح)COVID-19   ،mRNA ة) كحقنة في العضل . 

 
-COVID(لقاح  COMIRNATYو  Pfizer-BioNTech COVID-19 فايزر بيونتيك السلسلة األولية: يتم إعطاء لقاح

19   ،mRNA يمكن إعطاء بينهما أسابيع  3، بفاصل من جرعتين) للسلسلة األولية. يتم إعطاء اللقاح على شكل سلسلة .
  نقصأسابيع على األقل من الجرعة الثانية لألفراد الذين يعانون من أنواع معينة من  4 جرعة ثالثة من السلسلة األولية بعد

 المناعة. 
 
، ثنائي التكافؤ كجرعة معززة واحدة بعد شهرين على األقل  COVID-19تك بيون لقاح فايزريتم إعطاء معززة: الجرعة ال

 من:
 معتمد ؛ أوإتمام التطعيم األولي بأي لقاح أحادي التكافؤ مرخص أو  •
 مع أي لقاح أحادي التكافؤ مرخص أو معتمد معززةتلقي أحدث جرعة  •

 
  . ال يحمي اللقاح الجميعقد 

 
-PFIZER تكبيون فايزر )، لقاحCOVID-19 ،mRNA(لقاح  COMIRNATYمن الذي يجب أال يحصل على  

BIONTECH COVID-19تكبيون فايزر ، أو لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19  ثنائي التكافؤ؟ ،  
 :يجب أال تحصل على أي من هذه اللقاحات إذا

  قد اُصبت برد فعل تحسسي شديد بعد جرعة سابقة من كنتCOMIRNATY بيونتك فايزر (لقاح COVID-
19  ،mRNAتكبيون فايزر ) أو لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 

 تحسسي شديد تجاه أي من مكونات هذه اللقاحات كانت لديك رد فعل 
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 ؟هذه اللقاحاتما هي المكونات في 

-Pfizer-BioNTech COVIDتك بيون لقاح فايزر) ، وCOVID-19  ،mRNA(لقاح  COMIRNATYيتضمن لقاح 

 المكونات التالية:  Pfizer-BioNTech COVID-19  ،Bivalentتك بيون لقاح فايزرو،  19
 mRNA )) 2هكسيلديكانوات) ،  -2دييل) مكرر (-6.1-هيدروكسي بوتيل) أزانيديل) مكرر (هكسان -4والدهون 

فوسفوكولين  -3-جلسرو -سن-ديستيرويل  -1،2ديتتراديسيل أسيتاميد،  -N  ،N-] 2000-[(بولي إيثيلين جليكول) 
 وكوليسترول).

  
عاًما أو أكثر على   12لألفراد الذين تبلغ أعمارهم   Pfizer-BioNTech COVID-19 تكبيون فايزر تحتوي لقاحات

 مجموعة واحدة من مجموعات المكونات اإلضافية التالية؛ اسأل مقدم التطعيم عن اإلصدار الذي يتم تناوله:
  الصوديوم،  كلوريد البوتاسيوم، فوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة، كلوريد الصوديوم، ثنائي هيدرات فوسفات

 والسكروز
 أو

 تروميثامين، تروميثامين هيدروكلوريد، وسكروز 
  

عاًما أو أكثر  12ثنائي التكافؤ لألفراد الذين تبلغ أعمارهم  Pfizer-BioNTech COVID-19تك بيون لقاح فايزريحتوي 
 على المكونات اإلضافية التالية: 

 تروميثامين ، تروميثامين هيدروكلوريد ، وسكروز  •
 

) على مجموعة واحدة من مجموعات المكونات اإلضافية التالية؛  COVID-19  ،mRNA(لقاح  COMIRNATYيحتوي 
 ر الذي يتم تناوله: اسأل مقدم التطعيم عن اإلصدا

   ،كلوريد البوتاسيوم، فوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة، كلوريد الصوديوم، ثنائي هيدرات فوسفات الصوديوم
 والسكروز

 أو
 تروميثامين، تروميثامين هيدروكلوريد، وسكروز 

 

  

 هل تم استخدام هذه اللقاحات من قبل؟

  لقاح فايزرعاًما فما فوق جرعة واحدة على األقل من   12فرد بعمر  23000في التجارب السريرية، تلقى ما يقرب من 
بموجب  Pfizer-BioNTech COVID-19 تلقى ماليين األفراد لقاح. Pfizer-BioNTech COVID-19 تكبيون 

 .2020ديسمبر  11منذ  EUA)ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ (

 

  لقاح فايزر عاًما جرعة واحدة من لقاح ثنائي التكافؤ يختلف عن   55فرد أكبر من   300تجربة سريرية ، تلقى ما يقرب من في 
  .مختلف Omicronأوميكرون  ، من حيث أنه يحتوي على مكونPfizer-BioNTech COVID-19 تكبيون 

 
 ما هي فوائد هذه اللقاحات؟ 

 Pfizer-BioNTech COVID-19تكبيون  فايزر ولقاحCOVID-19 ، (mRNA لقاح( COMIRNATY ثبت أن
  Pfizer-BioNTech تكبيون  فايزر شركة لقاح بترخيص (FDA) قامت إدارة الغذاء والدواء األمريكية. 19-كوفيد يمنعان

  من Omicron أوميكرونالمتحّور الناجم عن  19-كوفيد لتوفير حماية أفضل ضد  19-كوفيدالمضاد لـ  ثنائي التكافؤ
SARS-CoV-2 . 

 
 .غير معروفة حاليًا 19-كوفيد مدة الحماية ضد
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 اللقاح؟  ما هي مخاطر
هناك احتمال بعيد أن تتسبب هذه اللقاحات في حدوث رد فعل تحسسي شديد. عادة ما يحدث رد فعل تحسسي شديد في غضون  

على جرعة من اللقاح. لهذا السبب، قد يطلب منك موفر التطعيم البقاء في المكان الذي  بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد الحصول 
 تلقيت فيه اللقاح الخاص بك للمراقبة بعد التطعيم. يمكن أن تشمل عالمات رد الفعل التحسسي الشديد ما يلي:

  صعوبة التنفس 
  تورم في الوجه والحلق 
 تسارع ضربات القلب 
 ع أنحاء الجسم ظهور طفح جلدي شديد في جمي 
  الدوخة والضعف 

 
 إلتهاب التامور (إلتهاب البطانة لخارج القلب) لدى بعض األشخاص الذين تلقوا,عضلة القلبية) الإلتهاب عضلة القلب (إلتهاب في  

COMIRNATY  19-(لقاح كوفيد ،mRNA  تكبيون فايزر لقاح) و Pfizer-BioNTech COVID-19  حدثت في .
عاًما مقارنة باإلناث والذكور   40تلقوا اللقاح، بشكل أكثر شيوًعا عند الذكور الذين تقل أعمارهم عن  بعض األشخاص الذين 

 األكبر سنًا. 
في معظم هؤالء األشخاص، بدأت األعراض في غضون أيام قليلة بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. فرصة حدوث ذلك  

 لى الفور إذا كان لديك أي من األعراض التالية بعد تلقي اللقاح:منخفضة للغاية. يجب عليك طلب العناية الطبية ع
  ألم صدر 
 ضيق في التنفس 
  شدة في نبض القلب الشعور بتسارع النبض أو خفقان أو 

 
  اللقاح: تشمل اآلثار الجانبية التي تم اإلبالغ عنها مع

  ردود فعل تحسسية شديدة 
  الحكة أو الطفح الجلدي أو تورم الوجه ردود فعل تحسسية غير شديدة مثل االحمرار أو 
  (التهاباً  في العضلة القلبية) إلتهاب عضلة القلب 
 (التهاب البطانة لخارج القلب) إالتهاب التامور 
  ألم موقع الحقن 
  التعب 
  صداع الراس 
  ألم عضلي 
  قشعريرة 
  ألم المفاصل 
 حمى 
 موقع الحقن تورم 
  احمرار موقع الحقن 
 غثيان 
  الشعور بتوعك 
  الغدد الليمفاوية (تضخم العقد اللمفية)تورم 
 فقدان الشهية 
 إسهال 
 القيء 
  ألم الذراع 
 اإلغماء المصاحب لحقن اللقاح 
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قد ال تكون هذه جميع اآلثار الجانبية المحتملة للقاح. قد تحدث آثار جانبية خطيرة وغير متوقعة. ال تزال اآلثار الجانبية المحتملة  
  الدراسة في التجارب السريرية.للقاح قيد 

  
 ماذا علي أن أفعل بخصوص اآلثار الجانبية؟

 أو اذهب إلى أقرب مستشفى. 1-1-9إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي شديد، فاتصل برقم 
  

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

التابع إلدارة الغذاء والدواء األمريكية / مركز السيطرة على  اإلبالغ عن اآلثار الجانبية للقاح لنظام اإلبالغ عن األحداث السيئة للقاح 
أو أبلغ عبر   7967-822-800-1هو   VAERS. الرقم المجاني لـ FDA/CDC (VAERS) األمراض والوقاية منها،
COMIRNATY (COVID“-. يرجى إدراج .hhs.gov/reportevent.htmlhttps://vaersاإلنترنت على الموقع 

19 Vaccine, mRNA)”  أو“Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA”     حسب اللزوم، في السطر األول
  من نموذج التقرير.  18من المربع رقم 

  
 . على معلومات االتصال المتوفرة أدناه. Pfizer Incباإلضافة إلى ذلك، يمكنك اإلبالغ عن اآلثار الجانبية لشركة  

 
 

  رقم الهاتف             رقم الفاكس الموقع االلكتروني

www.pfizersafetyreporting.com  1-866-635-8337  1-800-438-1985  

 
هي أداة طوعية جديدة قائمة على الهاتف الذكي تستخدم الرسائل   v-safe .V-safeقد يتم منحك أيًضا خيار التسجيل في 

الويب للتواصل مع األشخاص الذين حصلوا على اللقاح لتحديد اآلثار الجانبية المحتملة بعد تطعيم موقع النصية واستبيانات 
ي مراقبة سالمة لقاحات  ) فCDCأسئلة تساعد مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( V-safe. حيث تطرح 19-كوفيد

أيًضا تذكيرات بالجرعة الثانية إذا لزم األمر باإلضافة الى متابعة عبر الهاتف من قبل مركز  V-safe). يوفر 19-(كوفيد
- ) في حال أبلغ المشاركون عن آثار صحية خطيرة بعد الحصول على لقاح (كوفيدCDCالسيطرة على األمراض والوقاية منها (

 www.cdc.gov/vsafeلمعلومات حول كيفية التسجيل، قم بزيارة: ). لمزيد من ا 91
  

-PFIZER تكبيون فايزر )، أو لقاحCOVID-19   ،mRNA(لقاح  COMIRNATYماذا لو قررت عدم الحصول على 
BIONTECH COVID-19تكبيون فايزر ، أو لقاح PFIZER-BIONTECH COVID-19 ثنائي التكافؤ؟ ، 

تلقي أو عدم تلقي أي من هذه اللقاحات. إذا قررت عدم  االختيار لك ب)، EUAاالستخدام في حاالت الطوارئ (بموجب ترخيص 
 تلقي أي من هذه اللقاحات، فلن يغير ذلك الرعاية الطبية القياسية الخاصة بك.

 
 ، أو لقاح)COVID-19  ،mRNA(لقاح COMIRNATY باإلضافة إلى 19-كوفيد هل تتوفر خيارات أخرى للوقاية من

،  PFIZER-BIONTECH COVID-19 تكبيون فايزر ، أو لقاحPFIZER-BIONTECH COVID-19 تكبيون فايزر
 ثنائي التكافؤ؟

ح  ، وهو لقا)COVID-19، mRNA لقاح( SPIKEVAX  وهو 19-كوفيد األولي، هناك خيار آخر للوقاية من للقاحبالنسبة 
 بموجب 19-كوفيد . قد تتوفر لقاحات أخرى للوقاية من)FDAاألمريكية ( إدارة الغذاء والدواءمعتمد من  19-مضاد لـ كوفيد

 أوميكرون ، بما في ذلك اللقاحات ثنائية التكافؤ التي تحتوي على مكون EUAتصريح االستخدام في حاالت الطوارئ
Omicron نم SARS-CoV-2.    
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-PFIZER تكبيون  فايزر لقاحو ، أ)COVID-19  ،mRNA(لقاح COMIRNATY هل يمكنني الحصول على لقاح
BIONTECH COVID-19 تكبيون فايزر لقاح، أو PFIZER-BIONTECH COVID-19 ،في   ثنائي التكافؤ

 نفس الوقت مع اللقاحات األخرى؟

، أو  )COVID-19  ،mRNA(لقاح COMIRNATYإعطاء لم يتم تقديم البيانات بعد إلى إدارة الغذاء والدواء بشأن 
،  Pfizer-BioNTech COVID-19 تكبيون  فايزر لقاح ، أوPfizer-BioNTech COVID-19 تكبيون  فايزر لقاح

،   COVID-19(لقاح COMIRNATY ثنائي التكافؤ في نفس الوقت مع لقاحات أخرى. إذا كنت تفكر في تلقي
mRNA(تكبيون فايزر لقاح  ، فإن Pfizer-BioNTech COVID-19  تك بيون فايزر لقاح، أوPfizer-BioNTech 

COVID-19ثنائي التكافؤ مع لقاحات أخرى، ناقش خياراتك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ،. 
 

 ماذا لو كنت مصابًا بنقص المناعة؟ 
 Pfizer-BioNTech تكبيون فايزر لقاحإذا كنت تعاني من نقص المناعة ، فقد تتلقى جرعة سلسلة أولية ثالثة من 

COVID-19 أو COMIRNATY لقاح)COVID-19   ،mRNA( . عاًما أو أكثر  12يمكن لألفراد الذين تبلغ أعمارهم
ثنائي التكافؤ. قد ال توفر التطعيمات مناعة  Pfizer-BioNTech COVID-19 بيونتيك لقاح فايزر تلقي جرعة معززة

لدى األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، ويجب عليك االستمرار في الحفاظ على االحتياطات   19-كوفيد كاملة ضد
 االقتضاء. االشخاص القريبين منك حسب يجب تطعيم  كوفيد. الجسدية للمساعدة في الوقاية من 

 
 ماذا لو كنت حامالً أو مرضعة؟ 

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

 ؟19-قوم اللقاحات بإصابتي بمرض كوفيد تهل س
  ).19-وال يمكنه أن يصيبك بمرض (كوفيد SARS-CoV-2على   ال تحتوي لقاحات. هذه الال
  

 احتفظ ببطاقة التطعيم الخاصة بك
 تذكر إحضار بطاقتك عند العودة.عندما تحصل على جرعتك األولى، ستحصل على بطاقة تطعيم.  

 
 معلومة اضافية 

 إذا كانت لديك أسئلة، قم بزيارة الموقع اإللكتروني أو اتصل برقم الهاتف الموضح أدناه. 
  

  للوصول إلى أحدث صحائف الوقائع، يرجى مسح رمز االستجابة السريعة الوارد أدناه ضوئياً.
 

 Global website  Telephone number  

 www.cvdvaccine.com 

  

1-877-829-2619  
(1-877-VAX-CO19)  
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 كيف يمكنني معرفة المزيد؟
 .اسأل مقدم اللقاح 
  موقعقم بزيارة CDC  علىncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 
  قم بزيارة موقعFDA   على-and-preparedness-https://www.fda.gov/em Emergency

-use-ork/em Emergencyframew-policy-and-regulatory-response/mcmlegal
uthorizationa . 

 اتصل بقسم الصحة العامة المحلي أو التابع للوالية . 
 

 أين سيتم تسجيل معلومات التطعيم الخاصة بي؟
) في الوالية / الناحية المحلية أو  IISقد يقوم موفر التطعيم بتسجيل معلومات التطعيم الخاصة بك في نظام معلومات التطعيمات (

قم   IISsت حول أي نظام آخر معين. سيضمن ذلك حصولك على نفس اللقاح عند العودة للجرعة الثانية. لمزيد من المعلوما
  . https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.htmlبزيارة: 

  
 ؟هذه 19 -كوفيد اتهل سيتم فرض رسوم إدارية علي مقابل تلقي اي من لقاح 

ال، في هذا الوقت ال يمكن لمقدم الخدمة أن يفرض عليك رسوًما مقابل جرعة اللقاح وال يمكن استحصال رسوم إدارية من اجل  
فقط. ومع ذلك، قد يسعى مقدمو اللقاح إلى الحصول على تعويض مناسب   19-اللقاح أو أي رسوم أخرى إذا تلقيت لقاح كوفيد

،  Medicaid، و Medicareلمتلقي اللقاح (التأمين الخاص، و  COVID-19اح من برنامج أو خطة تغطي رسوم إدارة لق
   Health Resources & Services Administration [HRSA] COVID-19 Uninsured Programو

 لالشخاص غير المؤمن عليهم) .
 

 ؟اأين يمكنني اإلبالغ عن حاالت االحتيال المشتبه به
يصبحون على دراية بأي انتهاكات محتملة لمتطلبات برنامج اللقاح الخاص بمركز السيطرة على  يتم تشجيع األفراد الذين 
 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 Services800-1م  ، على الرق-HHS-
TIPS  أو عبر الموقعhttps://TIPS.HHS.GOV . 

 
 ما هو برنامج التعويض عن اإلصابات المضادة؟

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

عرفة المزيد حول هذا البرنامج ،  ) من تاريخ تلقي اللقاح. لم1في غضون عام واحد ( CICPبشكل عام، يجب تقديم مطالبة إلى 
  . 1-855-266-2427أو اتصل بالرقم   /www.hrsa.gov/cicPقم بزيارة 

 
 )؟ EUAما هو ترخيص االستخدام في حاالت الطوارئ (

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

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

 كمنتج معتمد من إدارة الغذاء والدواء.
 

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

وفة  وأن الفوائد المعر 19-أثناء جائحة كوفيد 19-األدلة العلمية المتاحة التي توضح أن المنتج قد يكون فعاالً للوقاية من كوفيد
والمحتملة للمنتج تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة للمنتج. يجب استيفاء كل هذه المعايير للسماح باستخدام المنتج في عالج  

 . 19-المرضى أثناء جائحة كوفيد
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ضد    حاالت الطوارئتصريح االستخدام في  طوال مدة إعالن  EUA تصريح االستخدام في حاالت الطوارئ تسري اتفاقية

 الذي يبرر االستخدام الطارئ لهذا المنتج، ما لم يتم إنهاؤه أو إبطاله (وبعد ذلك قد ال يتم استخدام المنتج). 19-كوفيد
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قم بالمسح الضوئي لتأكيد أن صحيفة الحقائق هذه تم توفير 
نسخة ضوئية منها لمتلقي اللقاح من أجل السجالت الطبية 

 اإللكترونية/أنظمة معلومات التطعيم.

GDTI: 0886983000332 


