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ُقم بواجبك:

االستعداد .الحماية .الوقاية.
دحض األفكار الخاطئة حول لقاح كوفيد19-
مع د .جيم غرانت
رئيس الخدمات الطبيّة

فكرة خاطئة

الواقع

اعتمد مط ّورو اللقاحات عىل العمل املُثبتة فعاليته والذي ت ّم إنجازه للقاحات أخرى كنقطة انطالق يف
لقد ت ّم تطوير اللقاحات
برسعة كبرية جدًا لذا ال يمكن معركتهم ض ّد كوفيد .19-خضع كل لقاح تمت املوافقة عليه لالستخدام من قبل إدارة الغذاء والدواء
لالختبار والتقييم الصارمني نفسهما اللذين خضعت لهما اللقاحات األخرى التي تعترب آمنة.
أن تكون آمنة.

سأصاب بـ كوفيد 19-إذا
تلقيت اللقاح.

الحي الذي يسببه.
ال يتسبب اللقاح بإصابتك بـكوفيد 19-ألنه ال يحتوي عىل الفريوس
ّ
وأجريت اختبارا ً تشخيصيا ً
الحي؛ إذا تلقيت اللقاح
ال تحتوي لقاحات كوفيد 19-عىل الفريوس
َ
ّ

ستكون نتيجة فحيص
تلقي اللقاح.
لكوفيد 19-إيجابية إذا تلق ّيت لكوفيد 19-يف وقت الحق ،فلن تكون النتيجة إيجابية نتيجة
ّ
اللقاح.

أي آثار جانبية .قد يعاني بعض األشخاص من آثار
لم يظهر لديّ أي ر ّد فعل
سيكون اللقاح فعاال ً حتى لو لم تظهر عليك ّ
نتيجة تلقي اللقاح ،لذلك ،فمن جانبية ،وهي عالمات طبيعية عىل أن الجسم يكتسب الحماية.

املؤكد أنه لم يكن ف ّعاالً.

لقد سبق وأصبت بكوفيد ،19-حتى اآلن ،ال يعلم الخرباء كم من الوقت تظ ّل محميًا من اإلصابة باملرض مرة أخرى بعد التعايف منه،
لذلك لست بحاجة إىل لقاح .لذلك يجب أن تأخذ اللقاح بغض النظر عما إذا كنت قد أصبت به أم ال.
يجب أن أتناول اإليبوبروفني ال ُينصح بتناول األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية ،مثل اإليبوبروفني أو األسربين أو مضادات
قبل تلقي اللقاح لتقليل اآلثار الهيستامني أو األسيتامينوفني قبل تلقي اللقاح ،ألن تأثري هذه األدوية عىل مدى فعالية اللقاح غري
معروف.
الجانبية.

لقد حصلت عىل اللقاح ،لذلك
ال أحتاج إىل ارتداء قناع.

يتعي
ما زلنا ندرس كيفية تأثري اللقاحات عىل انتشار كوفيد .19-بعد أن تتلقى اللقاح بالكامل،
ّ
عليك اتباع اإلرشادات املوىص بها من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها.

ّ
اطلع عىل مزيد من املعلومات عىل .bcbsm.com/coronavirus

OD 18699 MAR 21

W003840

