
18 AM  احصل  على  اللقاح.  
  امسك هاتفك الذكي. 

 . v-safeابدأ في استخدام 
 

 ؟V-Safe ما هو

  

فحص صحية شخصية وسرية عبر الرسائل النصية واستطالعات  العمليات  V-safe يوفر
كز السيطرة على  احتى تتمكن من المشاركة بسرعة وسهولة مع مر المواقع االلكترونية

كيف تشعر أنت أو الشخص الذي تعتمد عليه بعد الحصول   (CDC) والوقاية منها األمراض
في   v-safe يستغرق التسجيل بضع دقائق فقط وتساعدنا مشاركتك في .19-كوفيد على لقاح

  .للجميع 19-كوفيد مراقبة سالمة لقاحات

  الصحي ما بعد التطعيمالمدقق 
 

 
 

 
 

 كيف يمكنني التسجيل وكيف يعمل؟ 
 باستخدام هاتفك الذكي واالنتقال إلى 19- كوفيد بعد أي جرعة من لقاح v-safe يمكنك التسجيل في 

vsafe.cdc.gov . 
رسالة نصية كل يوم لتسأل عن شعورك.   v-safe خالل األسبوع األول بعد كل لقاح، سوف ترسل لك

بعد ذلك، ستتلقى تسجيالت وصول متباعدة، ويمكنك إلغاء االشتراك فيها في أي وقت. اعتماًدا على  
 للحصول على مزيد من المعلومات. معلوماتك الشخصية في CDC إجاباتك، قد يتصل شخص ما من

v-safe  محمية لذا فهي آمنة وخصوصية *. 
 

 يمكنني تسجيل المعال الخاص بي؟ كيف  
يجب أن يكون   .v-safe  يمكنك تسجيل أي فرد من أفراد العائلة (أو صديق) مؤهل للتطعيم في

أو الوصي. يمكنك إضافة   ينوالدحد الأل v-safe باستخدام حساب ينل سجّ مُ  عاًما 16األطفال أقل من  
حساب تابع إلى حسابك الحالي أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب حتى اآلن. ال يتطلب  

إنشاء حساب لتسجيل أحد الُمعالين إدخال معلومات التطعيم الخاصة بك أو إكمال الفحوصات الصحية  
 .لنفسك

 www.cdc.gov/vsafe: هل تحتاج إلى إرشادات خطوة بخطوة؟ انتقل إلى

 

والوكاالت الفيدرالية األخرى. تستخدم هذه األنظمة إجراءات أمنية صارمة للحفاظ على سرية المعلومات.   FDAو    CDCأنظمة المعلومات الحالية التي تديرها  v-safeيستخدم * 
لقابلية   ؛ المعايير التي تم سنها والتي تتوافق مع قانون التأمين الصحي1974، مع القوانين الفيدرالية التالية، بما في ذلك قانون الخصوصية لعام اللزومتتوافق هذه اإلجراءات، عند 

)؛ قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي وقانون حرية المعلومات. HIPAA( 1996النقل والمساءلة لعام 

قم بالتسجيل باستخدام متصفح هاتفك الذكي  

  vsafe.cdc.gov على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؟v-safe هل تحتاج إلى مساعدة في

  CDC-INFO-800الرقم اتصل على 
(800-232-4636) 

TTY 888-232-6348 
أيام في األسبوع   7ساعة،   24مفتوح 

 www.cdc.gov/vsafe زيارةقم ب 
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شارك مع أصدقائك ومركز 
 (CDC) السيطرة على األمراض

 ! v-safe تستخدمأنك 
صورة شخصية قم بمشاركة 

واستخدم الهاشتاج
 

 

 


